
HEVE-/ SKYVEDØR
Vi har videreutviklet vår unike heve-/skyvedør. 
Det eneste som ikke har forandret seg, er at den 
fremdeles blir husets midtpunkt.



HEVE-/ SKYVEDØR
Vi oppgraderer standarden på Natres heve-/skyvedører. Både terskel, konstruk- 
sjon, pakning og glass er optimalisert for å isolere best mulig til enhver tid, og til 
ethvert sted. Døren kommer både enkel med ett skyvbart felt, eller dobbel med 
to skyvbare felt. Den manøvreres enkelt ved hjelp av det stilrene håndtaket, og 
den robuste hjulgangen som alltid sørger for smidig åpning og lukking. Døren  
leveres uten sylinderlås som standard, men innvendig eller dobbel sylinderlås 
kan velges.

Vår nye GSD er oppgradert på flere områder:
• Ny og forbedret terskel. Forlenget brudd 
 på kuldebro sørger for bedre isolasjonsevne.

• Smalere profiler gir større lysåpning. 

• Karmdybde 165 mm (Tre) og 174 mm (Tre/alu).

• Ny konstruksjon gjør at den kan leveres 
 med 3-lags glass både på tre og tre/alu-dører. 

• U-verdiklasse 1.2 - 1.0 - 0.8. 

•  Produktet leveres ferdig glasset, 
 klar til montering.

• Testet under ekstreme forhold.

Vi har selvfølgelig også tatt med de gode 
egenskapene fra tidligere heve-/skyvedører:
• Norskprodusert og kortreist.

• Pakning festet i karmfall som gjør døren 
 tettere når det blåser.

• Hjulgang som tåler opp til 400 kg skyvefelt. 

• Mulighet for spesialtilpassede mål og farger.

Størrelser:
• Døren kan leveres fra 1488 mm til 4988 mm 
 (en-fløyet) og 5988 mm bredde (to-fløyet). 
 Høyde fra 1788 mm til 2688 mm. 

En-fløyetTo-fløyet



3. VELG ÅPNINGSFUNKSJON

En-fløyet To-fløyet

1. VELG OMRAMMING

Tre Tre/Aluminium 2-lags glass 3-lags glass

2. GLASSVALG OG ENERGI

Åpning høyre

NCS S0502-Y

Standard

4. VELG FARGE

5. VELG FUNKSJONSGLASS

Selv-
rensende

Solvarme- 
dempende

Antidugg Sikkerhet Støy- 
dempende

Dekor

VELG RIKTIG HEVE-/ SKYVEDØR
Huk av de valgene du ønsker og oppsøk din forhandler.

 Ønsker du å lese mer om de ulike valgmulighetene og flere fargevalg, 
klikk deg inn på natre.no

Dine mål Notater

mm

mm

ISOLERINGSEVNE

3-LAGS GLASS

KJØP
BEST

HOLDBARHET

TRE/ALU

KJØP
BEST

Åpning venstre

NCS

RAL



STOL PÅ OSS
 
Med 80 års erfaring, ca 350 medarbeidere fra mer enn  
25 nasjonaliteter, og flere store fabrikker over hele Norge,  
er Natre i dag den største produsenten av kvalitets- 
vinduer og balkongdører via byggevarehandelen. 
 
Natre har gjort et verdivalg, og legger mye ressurser  
i råvarer og oppfølging av våre underleverandører. Våre  
produkter er godkjent av SINTEF, som ikke bare bekrefter  
kvalitet, men også at våre produkter er resirkulerbare  
og miljøvennlige. Produktene skal ikke bare tåle klimaet,  
men klimaet skal også tåle dem. 
 
Natre er en del av DOVISTA-gruppen, som består av ti  
anerkjente merkevarer innenfor dør- og vindusbransjen  
i Europa. Natre er valgt ut til å produsere en ny heve-/ 
skyvedør for alle våre søsterbedrifter, en produksjon som  
vil skje på vår nye fabrikk på Vatne.» 
 
Velger du Natre, så velger du samtidig høy kvalitet,  
norsk håndarbeid og trygg kundeservice. Produktene  
vi produserer passer i både tradisjonelle og moderne  
hjem, og vi er stolte over å kunne tilby vinduer og  
dører som du også blir fornøyd med i årene som kommer.

Les mer på www.natre.no

Fabrikk Vatne

Jod-testing av treverk for å sikre kvaliteten

Sikring av komponentenes kvalitet

Kvalitetssikring etter maling

Ny fabrikklinje

Kvalitetssikring av sluttprodukt og pakking


