
SKYVEDØR

TIGAL

TIGAL er et hybridsystem med flerpunkts 
låsesystem rundt åpningsfeltet med patentert 
vanntetthetssystem. Døren åpnes ved å skyve 
dørbladet 6 mm innover, for dermed å skyve det 
til side bak det faste feltet.

Fordeler

• 150 mm dyp ramme.
• Store dimensjoner som gjør det mulig med 

rammer inntil (B x H) 4000 x 2700 mm (1 dørblad 
+ 1 fast felt).

• Mikroventilasjon med låsing i sikkerhetsposisjon.
• Patentert sentrert pakningssystem garanterer 

døren eksepsjonelt god vanntetthet – opptil 4 
ganger bedre enn en tradisjonell skyvedør.

• Kompakt design.
• Nedfelt 15 mm høy terskel tilpasset universell 

utforming som tilvalg.

Lavt karbonavtrykk

• TIGAL leveres i Hydro CIRCAL, 
resirkulert lavkarbonaluminium, Hydro 
CIRCAL er førsteklasses aluminium 
med minimum 75% resirkulert 
forbrukerskrap – End of Life aluminium, 
med karbonavtrykk på rundt 2,3 kg CO2 
per kilo aluminium. 

Design

• Skjulte beslag.
• I åpen posisjon: Alle synlige låsebeslag er sorte eller 

har sorte ABS plastdeksler for et stilrent design.
• Tilgjengelig med synlig eller skjult posisjon for 

mikroventilasjon.
• Skjult drenering.

Termiske egenskaper: Uw inntil 0,85 W/m²K (Ug = 0,5 W/m²K ) 
1 dørblad + 1 fast felt, skjult åpningsramme, B x H = 2,30 x 2,18 m
Lufttetthet: klasse A4 
Regntetthet: inntil E1200 (1200Pa) 
Motstand mot vindlast: klasse C3 
Lufttetthet, mikroventilasjon: klasse 1
Lyddemping: Rw (C;Ctr): 45 (-1;-4) dB lyddemping med, Rw glass = 52 dB
Mikroventilasjon posisjon: Rw (C+Ctr): 20 dB lyddemping
Glasstykkelse: inntil 52 mm
Betjeningskraft: klasse 1
Maks. glassvekt per dørblad: inntil 300 kg
Samme verdier med lav terskel (15 mm) som med standard terskel



2 dørblader + 1 fast felt
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Utførelser

1 spor – dørblad på innsiden 
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1 dørblad + 1 fast felt

Horisontalsnitt – 1 dørblad + 1 fast felt

Horisontalsnitt – skjult åpning

Vertikalsnitt – åpningsramme, innebygd terskel

Sprosse – forsterket versjon


