Åbn for en verden af
muligheder med en
Frovin foldedør
10 års
udvidet
garanti

FOLDEDØRE FRA
FROVIN ER DIN
GARANTI FOR
KOMPROMISLØST
DANSK HÅNDVÆRK
I TOPKVALITET.

Frihed og fleksibilitet
i formfuldent forening
En foldedør fra Frovin tilfører ægte, æstetisk værdi til hele boligfacaden og giver funktionelle fordele i hverdagen. Foldedøren nedbryder skellet
mellem ude og inde – og sikrer et stort, naturligt
lysindfald.
Dørene er udført i smuk, skandinavisk stil med
smalle rammer og gennemtænkte detaljer – alt
sammen forenet i en let og elegant konstruktion.
Det bevirker, at dørene understøtter boligens
arkitektur – ikke omvendt.
Frovins foldedør er derfor det oplagte valg til
nybyg og renoveringsprojekter, hvor kvalitet,
detaljefokus og fleksibilitet vægtes højt.

Med en Frovin foldedør får du:
• En enkel og funktionel konstruktion
• Elegant integreret køreskinne og specialdesignede bundhængsler med letløbende
ruller
• Indbrudssikring i form af massive hagekolver
og justerbare sikkerhedsslutblik med skråtstillede skruer samt fuldlimede termoruder
• Udførlig montageanvisning, der sikrer
suveræn funktionalitet
• Dobbelttætning mellem rammer, der sikrer
tætte døre året rundt
• Tre sprossedimensioner: 25, 42 eller 60 mm
• 10 standard RAL-farve
• Foldedør i træ/træ eller træ/alu.

Tekniske data:
• Foldedøren leveres med 3-10 rammer i bredder
fra 1288 mm til 7000 mm og højder op til
2400 mm. Om alle rammer skal foldes til
samme side, deles i midten eller asymmetrisk
afhænger af antallet af rammer, boligens
indretning og individuelle hensyn.
Der skal altid foldes et ulige antal
rammer mod karm
• Karme og rammer i 2øko fyrretræ
med 90% kerneandel
• 50 mm hårdttræsbundkarm
• 2-lags termoruder
• 3-lags termoruder.

Frovin har 40 års erfaring
i at koble form og funktion
Vi er én af Danmarks største og førende producenter af koblede vinduer, koblede døre og foldedøre. Vi er ordreproducerende, og alle vores vinduer og døre produceres efter mål i kernefyrretræ af højeste kvalitet. Bag Frovin står erfarne og
specialiserede medarbejdere og en teknologisk
maskinpark i absolut topklasse.

Frovin Vinduer & Døre A/S
Tlf.: +45 5950 4141

