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19˚28˚

Hvad siger vejrudsigten? SøndagLørdag

12 m/s1 m/s

Alu-single & Alu-double
Skydedøre til glasinddækning af udestuer, overdækninger og altaner
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Driller vejret?

I den danske 

sommer er man altid 

forberedt på lidt 

af hvert
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Lige når man har sat glas og tallerkner frem til grillaften med ven-

nerne, trækker sorte skyer op. Det er den danske sommers ”charme”. 

Derfor har så mange danskere valgt at bo med udestuer, overdækkede 

terrasser eller glasinddækkede altaner, så de kan beskytte sig mod 

vejrets luner.

 

Du kan nu vælge en løsning, hvor du både kan nyde det danske vejr i 

fuld udstrækning og være i ly, når vejret viser sig fra sin mindre pæne 

side. Med skydedørs-systemerne ALU-Single og ALU-Double kan du selv 

vælge, hvordan vejret skal være i din udestue eller på din altan.  

 

ALU-Single og ALU-Double er elegante og vedligeholdelsesfri skydedørs-

systemer til udestuer, og et alternativ til glasinddækning af altaner eller 

overdækkede terrasser. 

 

Skydedørene giver dig mulighed for at åbne hele gulv-til-loft partier af 

udestuen eller altanen ud mod naturen når vejret er godt, og giver 

beskyttelse mod rusk, regn og kulde, når vejret er skidt. 

Du vælger selv hvor stort et areal, du vil kunne skyde til side.

 

Se selv på de mange løsninger, vi præsenterer i denne brochure. Få 

inspiration, og kontakt os så for at få den løsning, der passer lige præ-

cist til dit hus og dine ønsker.

Det danske vejr er kendt for sin lunefuldhed. 

Det ene øjeblik skinner solen – det næste øser det ned. 

19˚

6 m/s

22˚

4 m/s

Torsdag FredagVejret er altid godt i havestuen

Admin
Nyt stempel



Skyet med regn og hård vind fra vest Mandag

Med ALU-Single trækker du sommeren helt ind i stuen.

24 m/s

12˚

ALU-Single 
ALU-Single er et let og elegant skydedørssystem med 

enkeltglas, som har mange anvendelsesmuligheder. 

Designet er smukt og blødt med afrundede kanter, der 

sammen med den holdbare overfladebehandling på 

aluprofilerne giver et eksklusivt udseende – tilmed helt 

vedligeholdelsesfrit. 

 

De integrerede håndtag indvendig betyder, at du med 

et let greb skyder inddækningen til side, når du vil 

nyde det danske vejr uden glas imellem, og nemt kan 

lukke, når natten falder på. Justérbare, rustfrie kugle-

lejehjul giver en lydløs gang og høj stabilitet i mange år. 

 

ALU-Single er velegnet til inddækning af terrasse, al-

tan eller udestue, som du især bruger forår, sommer 

og tidligt efterår. UV-bestandige gummitætningslister 

sikrer sammen med skjulte mohair-tætninger mod 

træk og kulde, når du vil nyde vejrliget indefra.

 

ALU-Single fås i Naturanodiseret grå eller RAL farve 

9010 hvid.



TirsdagSol, let skyet med let brise fra øst

4 m/s
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36 mm

27 mm

62 mm

27 mm

87 mm

27 mm

113 mm

27 mm

138 mm

27 mm

Hjul
Justbare kuglejehjul i 

rustfri kvalitet garanterer 

mange års problemfrit 

brug.

Kobling
De elegant designede koblings-

profiler har dobbelte mohair-

tætningslister.

Tætning
Dør og karmprofiler er 

tætnet med dobbelte mohair-

børster hele vejen rundt.

Sporprofiler
Vælg det antal spor du ønsker. Med dræn og integreret 

dørliste holdes vandet effektivt væk.
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28˚

1 m/s

ALU-Double 
 

Bruger du udestuen eller altanen næsten hele året 

kan du vælge ALU-Double. Et skydedørssystem, som 

med sine vedligeholdelsesfrie profiler af stangpres-

set aluminium er skabt til gasfyldte termoruder med 

lavenergiglas. 

 

Med ALU-Double kan du året rundt få glæde af en 

udestue uden kondens eller træk. Solide, UV-bestan-

dige gummitætningslister og integrerede, dobbelte 

mohair-tætninger langs alle sider sikrer komfort, 

mens termoruderne giver en mærkbar støjdæmpning.  

 

Skydedørene kører på lydløse kuglelejehjul og skydes 

nemt til side, når vejret er godt. Dørene er forsynet 

med indvendige aflåselig håndtag, men kan monteres 

med nøglelås. 

 

Overfladebehandlingen på ALU-Double er af den høje-

ste kvalitet. Profilerne leveres i Naturanodiseret grå 

eller RAL farve 9010 hvid. fælles for dem er at de er 

helt og aldeles vedligeholdelsesfrie.

ALU-Double er ideelt til udestuer, der bruges det meste af året.

Høj sol, skyfrit og svag vind fra sydvest Onsdag



36 mm

27 mm

85 mm

27 mm

122 mm

27 mm

159 mm

27 mm

196 mm

27 mm

12 m/s

20˚

TorsdagOverskyet, byger med stedvis torden og hård vind fra nordøst 

Hjul
Justbare kuglejehjul i 

rustfri kvalitet garanterer 

mange års problemfrit 

brug.

Kobling
De elegant designede koblings-

profiler har dobbelte mohair-

tætningslister.

Tætning
Dør og karmprofiler er 

tætnet med dobbelte mohair-

børster hele vejen rundt.

Sporprofiler
Vælg det antal spor du ønsker. Med dræn og integreret 

dørliste holdes vandet effektivt væk.
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•  Besøg vores hjemmeside

•  Ring til os og få en snak om dine ideer.

•  Få telefonisk rådgivning – gratis og uforpligtende.

•  Lad os tegne din nye havestue – vi ordner alt papirarbejdet.

Sådan kommer du videre
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