
TP LITE SKYDEDØRE
Produktbeskrivelse

Tekniske specifikationer

Udførelse 
TP Lite skydedør udføres med Dorma Agile 150 skinne, som standard loftmonteret.  
Hjulenes ophæng er skjult. Systemet kan bære en 150 kg tung glasskydedør.
Skinnen er 63mm høj, 54mm bred. Man kan vælge at køre 63mm skinnen i fuld vægbredde hvis 
man har et længere vægforløb. Alternativt kun over lysningen og det faste glas ved siden af 
skydedøren fx 2000mm og fortsætte med Triplans 60x25mm topskinne.

Finish 
Elokseret som standard

Klasse 3 kriteriet 
Systemet opfylder klasse 3 kriteriet i EN 1527 om at en kraft svarende til blot 4% maksimalt af 
dørens masse er nødvendig for at overkomme friktionen og sætte døren i bevægelse. Selv store 
døre kan bevæges med minimal anstrengelse.

Stop 
Specielt udviklede stopanordninger sænker dørens hastighed og holder den fast i både lukket 
og åben position.

Bundstyr 
Et elegant massivt metalbundstyr kan justeres til forskellige glastykkelser.

Tolerancer 
Glasdøren kan justeres +/- 5mm i højden i bærebeslagene.
Systemet har bestået test på 100.000 betjeninger udført iht DIN EN 1527.

Greb 
Standard er et H-greb h: 350mm, rustfri. Option: C-bøjlegreb 300mm, rustfri.

Låsemulighed 
Et H-greb, rustfri, i fx 1,5 m højde der når til gulvet med en pal og slutblik i gulv. Som standard 
en simpel cylinder (ikke system) i hoftehøjde. Som option med en europrofilcylinder der tilla-
der en systemnøgle, i hoftehøjde. Figur 1.

Alternativt: En låsekasse i hoftehøjde med hage og et forsat bøjlegreb, rustfri. Denne løsning 
kræver enten et smalt glas med en slutblikkasse modsat låsekassen eller at døren møder en 
gipsvæg, hvor et slutblik kan monteres. Figur 2 og 3.

Generelt

TP Lite skydedør 
Samlinger i glasvæg eller glashjørne udføres som standard i glasvægge med skydedøre med 
2 mm åbne fuger. Alternativt med 2 mm dobbeltklæbende tape eller med 5 mm fugesamling. 
Triplan glasskydedøre kan også leveres monteret på overglas.

Glasskydedøren er som standard i 10mm hærdet glas.  
Kan alternativt udføres i 12mm hærdet glas.
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Maniglioni con serratura 
Pulling Handles with lock  - Barras con cerraduras - Poignées avec serrure - Abschließbarer Türstoßgriff 
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