
Luxe-Line Twin og Single: Specialfremstillet smykke til dit hus. 

LUXE-LINE TWIN: ISOLERET DOBBELT GARAGEDØR
LUXE-LINE SINGLE:ISOLERET ENKELT SIDEDØR



Flot design, isoleret og let at anvende

DESIGN
Luxe-Line Twin ser ud som den traditionelle træstruktur-
udseende gangdør, dog uden de sædvanlige ulemper. 
Udseendet, farverne og materialevalget medvirker til 
at give dit hus karakter.  Designet af Luxe-Line Single 
og Twin laves helt efter eget ønske. Mulighederne, med 
respekt for farve og materiale, er næsten ubegrænset. 
Endvidere er hver Luxe-Line dør skræddersyet specielt til 
dig i holdbare materialer, såsom aluminium, og høj-kva-
litets galvaniseret stål. Som resultat af dette, kræver din 
Luxe-Line dør stort set ingen vedligeholdelse.

ISOLERING 
Isoleringen og de effektive gummi-profiler på din gangdør, 
hjælper med at undgå unødvendigt varmetab, træk og 
fugt. For at opnå dette, er de 53 mm  høj-kvalitets alumini-

Med introduktionen af Luxe-Line Twin og Single, er kvaliteten af gangdøre blevet 
væsentlig forbedret.Luxe-Line Twin er DEN perfekte dobbelte garagedør.

Luxe-Line-Single er en side dør, som perfekt kombineres med f.eks, din garageport.
Selvfølgelig er begge typer af Luxe-Line dørerne lavet iht. Specifikationer, og bliver 
lavet som man ønsker det. De tre vigtigste aspekter ved Luxe-Line Twin og Single er: 

DESIGNET, ISOLERING, og ANVENDELIGHED

ums profiler termisk adskilt af en plastik- strip, for at sikre at 
der ikke kommer fugt ind. De 40 mm tykke stål-sandwich 
paneler, giver optimal isolering, hvilket holder kulden ude. 
Gummi-forseglings profilerne giver den perfekte forsegling, 
og gør, at din Luxe-Line dør er næsten fri for træk.

Nem anvendelighed
Du bestemmer på hvilken side du ønsker gangdøren.
Hvis ønsket, kan du bestille Luxe-Line Twin med assymetrisk 
dørblad, for endnu større indgangs-åbning. Gangdøren er 
tilpasset standard,  med dørhåndtag og cylinder lås, og det 
ekstra dørblad er tilpasset med to glidelåse. Hvis nødven-
digt kan begge dele selvfølgelig åbnes op. Det lave alumini-
ums trin  (6mm) gør det nemt at komme ind og ud af døren 
til garagen med cykler eller motorcykler. For din sikkerhed 
kan Luxe-Line Twin leveres med en tre-punkts lås.
.



Gummiprofilerne giver perfekt forsegling. Hver eneste 
Luxe-Line dør er på forhånd installeret med lavt dørtrin, 

som standard. Det er fordi stabilitet er udgangspunket.

Stabilitet som udgangspunkt
Karmprofilerne , som er specialfremstillet til Luxe-Line, giver en optimal løsning 
til enhver monterings situation. Disse karmprofiler sørger for perfekt tilslutning 

af Luxe-Line Twin på indersiden.

A: Montering ved at bruge dørkarm B: Monteringsprofil i midt af åbning C: Monteringsprofil på bagside af åbningt 

Tre monterings muligheder. Kan altid monteres passende og korrekt.



PERFEKT EFTER FORSKRIFTERNE
Dette er en god, men især attraktiv løsning hvis du foretræk-
ker ikke at skulle åbne hele garageporten hver gang du skal 
ind/ud af din garage.  Dette nævnes, da det er helt samme 
materialer der bruges både til port som til dør, derfor er din 
Luxe-Line Single helt magen til din garageport.

For  Luxe-Line Single, var udseende, isolering og nem anven-
delse starten på designet.. 

Du kan vælge imellem en lang række paneltyper, nøjagtig 
som med Luxe-Line Twin. Den samme termiske adskillelse af  
aluminiumprofilerne som er brugt ved Luxe-Line Twin , bliver 
også brugt ved dør rammen her. Den nøjagtige udformning 
af Luxe-Line Single bliver lavet helt efter dit ønske.

SIKKERHED
For din sikkerhed kan Luxe-Line Single selvfølgelig leveres 
med en tre-punkts sikkerheds lås.

Luxe-Line Single – udseende og bekvemmelighed
Luxe-Line Single er en sidedør, der helt perfekt kan kombineres med garageporten.

Hvis facaden er stor nok, kan du montere en Luxe-Line Single ved siden af garageporten.



DØR RAMME
Basis for alle Luxe-Line døre er en høj-kvalitets aluminiums-
ramme, der som standard er malet i RAL 9016. Rammen 
er 53 mm tyk og termisk adskilt, hvilket helt holder fugt og 
kulde ude.

FYLDNING 
Standard fyldningen for denne dør består af 40-mm stål 
sandwich paneler. De galvaniserede paneler har en hård 
skumkerne, og er malet som standard i RAL 9016.
Det er også muligt at isætte mange forskellig vinduestyper  
i disse paneler, som gør, at lysindfaldet forøges i rummet. 
Individuelle fyldninger, efter ønske, for at få Luxe-Line til at 
give dit hus helt speciel karakter er også muligt.
Følgende fyldninger kan laves:

HIGH-LINE PANELER 
40-mm stål sandwich paneler, som standard i RAL 9016 i 
mange strukturer og designs. Overflade strukturer: 

DESIGN-LINE PANELER
40-mm stål sandwich paneler i mange farver og 
overfladestrukturer.

WOOD-LINE PANELER
40-mm stål sandwich paneler med smukt “træ” look i 
forskellige designs.

COLOUR LINE STUCCO
40-mm stål sandwich paneler i STUCCO med horisontale 
linjer, og tilgængelig i 20 standardfarver.

Farver
Som standard bliver den coatede aluminiumsramme 
leveret i RAL-9016, ligesom standard fyldningen, ellers 
kan den suppleres med Colour Line Stucco serien.
Hvis en anden farve på ramme 
eller panel ønskes, kan 
dette laves mod et 
mindre tillæg. Alt i alt 
skal farven jo gerne passe 
sammen med resten af 
din bolig.

Garanteret til at give det rette indtryk
Det enorme udvalg af design, overflader og farver gør utallige variationer mulige. 

Klassisk eller moderne,  Luxe-Line kan altid laves helt som du ønsker den.
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Personlige ønsker

Der er mange muligheder til rådighed for at tilpasse Luxe-Line døren til din 
personlige smag og ønsker indenfor nem anvendelighed.

Vi er altid klar med rådgivning vedrørende din Luxe-Line 
dør , så den bliver præcis som ønsket. Uanset om det er 
stillingtagen til design, sikkerhed eller anvendelighed, 
så er der mange løsninger så du får præcis den dør du 
ønsker. Lige meget hvilket version du vælger , garanterer 
vi for den optimale kvalitet og lang levetid.

FORSKELLIGE MULIGHEDER
- Tre-punkts lås til gangdør og Single
- Individuel fyldning der tilpasses perfekt til dit hus (efter ønske)

- RAL farve efter ønske
- Dørpumpe
- Dørstop
- Monteringsprofiler til perfekt finish
- Vinduer
- Asymmetrisk døråbnings (Luxe-Line Twin)
- Adskillige vinduesløsninger
- Tætsluttende bundgummi der udelukker træk
- Ventilationsrister



Alle døre leveres med justerbare 
hængsler for korrekt montering.

En dørstopper, som kan holde 
døren i forskellige åben-positioner, 

kan fås som ekstra.

Vælg det niveau af sikkerhed der passer dig bedst

Tekniske data

Nedenfor er en opsummering af de tekniske  data, som kan hjælpe dig i at træffe den 
rette beslutning.  Luxe-Line Twin and Single døre opfylder alle CE standarder. 

Dimensionerne af Luxe-Line Twin og Single

Dimensionerne af Luxe-Line Twin og Single
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Luxe-Line Twin van 2000 x 2300 mm

Panel fyldning 0,91 W/m²k

Dobbelt sikkerheds glas 2,72 W/m²k

Luxe-Line Single van 900 x 2300 mm

Panel fyldning 1,28 W/m²k

Dobbelt sikkerheds glas 2,96 W/m²k

Vælg imellem tre isolerede standard vinduer Høj isolerings værdi, takket være 
de termisk adskilte Luxe-Line 

aluminiumsprofiler.



Vores Luxe-Line Single og Twin døre er proffesionelt lavet,  direkte efter special mål. 
Produktionsprocessen er fuldautomatisk for at bibeholde fleksibiliteten. 

Nøjagtigt programmerede maskiner garanterer de nøjagtige dimensioner,  
og tjekker hele processen ned til nøjagtige millimeter.  Selvfølgelig bruger 

vi kun høj-kvalitets materialer i vores produktionsproces.

Alt i alt er kvalitet og speciallavede løsninger VORES standard.    


