HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR
Från Markfönster i Fotskäl

Vikdörren är otroligt flexibel. När du
öppnar den blir öppningen mycket större
än en skjutdörr kan erbjuda.
Du kan ha mer än en gångdörr.
Vikdörren går att få i trä- eller
aluminiumutsida. Insidan är alltid i trä.
Du kan ha den som yttervägg, men den
är också perfekt när du ska bygga ett
uterum.
Den fungerar lika bra i ett nybyggt hus
som vid om och tillbyggnad. Och du kan
använda ROT-avdraget för
arbetskostnaden.

Konstruktionen är mycket stabil av högsta
kvalitet.
Därför kan vi ge dig 10 års garanti.
Vi vågar lova att vår vikdörr är oslagbar.
Vill du se detaljerad information om hur
vikdörren kan delas upp går du bara in på
vår hemsida www.markfonster.se
Vi hoppas att du finner alla fakta du
behöver. www.markfonster.se kan
servera ytterligare fakta och du kan alltid
slå oss en signal...

Förslag på olika lösningar av

VIKDÖRRAR

Våra vik- och skjutdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och
nybyggnationer. Du kommer närmare naturen varje dag hela året.
Allt är möjligt och vi hjälper dig gärna att planera en trevlig lösning. Vi har
många förslag. Bara fantasin sätter gränser...
220
2 vikdörrar
0 gångdörr

321
2 vikdörrar
1 gångdörr

330
3 vikdörrar
0 gångdörr

431
3 vikdörrar
1 gångdörr

440
4 vikdörrar
0 gångdörr

541
4 vikdörrar
1 gångdörr

550
5 vikdörrar
0 gångdörr

532
3+2 vikdörrar
0 gångdörr

651
5 vikdörrar
1 gångdörr

660
6 vikdörrar
0 gångdörr

633
3+3 vikdörrar
0 gångdörr

761
6 vikdörrar
1 gångdörr

770
7 vikdörrar
0 gångdörr

743
4+3 vikdörrar
0 gångdörr

= vikdörrar

= gångdörr

Special/Standard vikfönster och vikdörrar
Markfönsters vikdörrar är inåtgående och
skjutes lätt åt sidan. Man kan få en
öppning från 1,2 meter upp till 6,4 meter.
Utgångsdörren kan enkelt användas för
ventilation med Dreh-Kipp-beslag.
I vik- och skjutdörrarna används beslag
från en av europas ledande tillverkare.
Samtliga vikdörrar och vikfönster

MFDVIK

levereras med Superenergiglas med
U-värde 1,4.
Tillverkade av Norrlandsfur av högsta
klass.
Dimension för båge: 68 mm.
Dimension för karm: 68 mm.
Levereras vitmålade eller laserade.

FÄRGER
Du kan välja den färg som passar dig bäst. Detta gäller både insida och utsida på
träfönster. Väljer du aluminiumutsida kan du också välja färg.
Prata med oss om dina önskemål så hjälper vi dig att hitta bästa lösningen.

OLIKA DÖRRLÖSNINGAR

DETALJER
GÅNGJÄRN
Som är enkelt justerbara.

DRÄNERINGSHÅL
Många dräneringshål
ger bra avrinning utåt.
Eliminerar fuktskador.

SÄKERHETSBLECK
Rejält säkerhetsbleck
i tröskeln garanterar
perfekt stängning.
Tröskel av ädelträ.
FSC-certifierat.

LÅS
Alla handtag sitter på
insidan och
levereras med lås.

DETALJER
BOTTENKARM OCH TRÖSKEL
Är certifierad enligt FSC.
Dörren har en lagrad
styrning som är justerbar.

ÖVRE GÅNGJÄRN
Det övre gångjärnet har
4 st. lagrade hjul i stabil
boggiekonstruktion som
dörren hänger i.
Hjulen är justerbara för
rätt hängning och bra
glidförmåga.

Våra dörrar är utrustade med Kartro-Adjufix som
är en monteringshylsa för lättare montering av
dörrar och fönster.
Med Kartro-Adjufix, som är SISgodkänd,
monterar man dörrar och fönster utan kilar
och kan efterjustera om det behövs.
De förmonterade hylsorna är justerbara.
Till monteringshylsan levereras även träskruv 65 mm.
Använd Bits T30.
Observera att vikdörren skall hängas i en kraftig balk
och då måste karmöverstycket fästas och monteras
med överspänn.

STOR ÖPPNING
En av fördelarna med våra vikdörrar är att du kan få en mycket större öppning än med
skjutdörrar.

Låt fönstren öppna dina sinnen...
Alla Markfönster är hantverksmässigt
tillverkade. Vi har 50 års erfarenhet
och våra kunder kommer gärna
tillbaka när dom väljer fönster igen.
Nöjda kunder är vår styrka och en
garanti för rätt fönsterköp.
Allt virke i ett Markfönster är
noggrant utvalt och godkänt. Vi är
inte störst på marknaden men våra
mångåriga träleverantörer vet att våra
krav är höga och att vi endast
godkänner högsta kvalitet. En
tradition vi inte ändrar på.
Alla Markfönster är målade med färg
som är utprovad att tåla många års
yttre belastning och som på rätt sätt
låter allt trä i fönstret andas.
Målningen är en viktig del i
tillverkningen och måste därför
ständigt utvecklas för att ge kunderna
ett kvalitetsfönster som tål många års
hårt väder.

Alla Markfönster har gångjärn, lås
och andra detaljer som är ordentligt
utprovade och av garanterat högsta
kvalitet. Vår långa erfarenhet har lärt
oss att bara välja det bästa. Alla
detaljer monterar vi själva och har
därför en perfekt kontroll på att allt
fungerar som kunden vill.
Ett Markfönster är mer än bara karm,
båge och glas. Det är god ekonomi
och lång livslängd också. Vi lever som
vi lärt – att kvalitet ut i minsta detalj
lönar sig. Vi arbetar med kundens
bästa för ögonen och därför tillverkar
vi våra fönster, dörrar och glaspartier
för längsta livslängd till rätt pris.
Du kan få vår vikdörr med
aluminiumprofil och på så sätt ha ett
underhållsfritt glasparti. Som
dessutom har lågt UV-värde och är
enkelt att montera.
Vi har mycket hög kvalitet på
aluminiumbeklädnaden över dörrens
grund-stomme i utvalt trä.
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