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Sapa Dörrar

Kommunikation och genomsikt
Våra dörrsystem med genomsiktlighet skapar visuell kommunikation. Funktionella lösningar
släpper in mer dagsljus, underlättar orientering och ger ökad trivsel. Även ur säkerhetssynpunkt är överblicken viktig. Genomsikt och rätt belysning skapar trygghet. Med vår
lösning för integrerade passersystem tar vi ytterligare ett steg mot en tryggare miljö.
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Sapa Dörrar

Dörrar för alla rum

Fri formgivning

Sapa Byggsystem i aluminium innebär minimalt underhåll och pålitliga funktioner, vilket uppskattas av både
fastighetsägare och boende. Systemen erbjuder flera
designmöjligheter och passar de flesta funktioner och
arkitektoniska lösningar. Vi har dörrar för alla rum.

Ett väl genomtänkt byggsystem för dörrar kännetecknas av ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner.

Fördel aluminium. Vi har valt ut ett antal beslag i
aluminium som ger en god helhet.
Vi visar de flesta lösningar med naturanodiserade dörrblad då utförandet gör aluminium rättvisa och ger bra
motståndskraft mot slitage.
En kontrasterande ytbehandling/färgsättning av
dörrblad och karm framhäver ofta dörren och ger en
tydlighet i arkitekturen.
Självklart är dessa frågor unika för varje projekt.
Våra bilder ska ses som inspiration och idéer.
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Våra dörrlösningar passar till kontor, sjukhus, skolor
och universitet, bostadshus, industrier, förvaltningar,
idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra.
• Måttsätt. Vi har inga modulmått som begränsar.
• Funktionsanpassa för skydd och säkerhet, brand
och utrymning, fria öppningsmått, stabilitet,
beslagning, fyllning, glas m.m.
• Formge genom profilval, ytbehandling, beslagning,
proportioner och materialval, glas eller fyllning m.m.

Exteriöra dörrar

Interiöra dörrar

Utforma entréer, partier, fönster och fasader i
våra kombinerbara system. Entrépartier kan enkelt
kompletteras med vår profil för passersystem/
porttelefon och elektronik. Med en stadig profil och
servicelucka döljs kablage och infästning. Profilens
servicelucka underlättar montage, service och
underhåll samtidigt som elektroniken skyddas mot
åverkan eller skadegörelse.

Dörrar och partier som gränsar mot olika rum kan få
samma karaktär trots stora skillnader i krav. Det är
ofta en fördel för rummet om materialval, form och
ytbehandling harmonieras.
Dörrsystemen lämpar sig väl för:
• huvudentré, övriga entréer, ingångar och trapphus
• kontorsrum, konferenslokaler och korridorer

Dörrsystemen lämpar sig väl för:

• förråd, cykelrum, miljörum och tvättstuga

• huvudentré, övriga entréer, ingångar
och trapphus

• wc, tvättrum och skötrum
• brand- och inbrottsskyddande dörrar

• inlastning, utlastning och passager

• skottskyddande dörrar.

• förråd, cykelrum, miljörum och tvättstuga
• wc, tvättrum och skötrum
• brand- och inbrottsskyddande dörrar
• skottskyddande dörrar.
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Sapa Dörrar

Systemöversikt

2060

Våra dörrsystem bygger på en lång tradition och
erfarenhet av dörrar.

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 60 mm. Systemet har
utbytbara anslag och yttre glasningslist är integrerad
i profilen. Dörrbladsprofiler finns för smal- och
modullås, och för klämfri bakkant. Dörrarna kan
enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG
samt 3074.

Vi har tre dörrsystem baserade på tre olika profildjup: 50, 60 och 74 mm.
Alla våra profiler kan ytbehandlas genom anodisering (natur och hardoxalfärger) eller pulverlackering
(NCS-S och RAL).
2074 isolerat profilsystem och 2050 oisolerat profilsystem är i sin yttre design identiska för att ge ett
enhetligt uttryck åt rum som har både interiöra och
exteriöra dörrar.
2060 oisolerat profilsystem är vårt starkaste profilsystem för stora belastningar. Designen skiljer sig
från 2074 genom en avfasning i glasfalsen.
2074 och 2050 kan även göras som vikdörrar.
2050 kan göras som automatisk skjutdörr.

för hög persontrafik

2060 rekommenderar vi till byggnader med hög
persontrafik.
• Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
• Inbrottsskydd. Upp till klass 4, enligt SS 81 73 45.
• Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det
enklare att reparera.
• Fals för glas och fyllningar. 3-33 mm.
• Brandskydd. Uppfyller kraven enligt brandteknisk klass E 30. I vissa utföranden även EI 30.
• Barnsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
• Skottskydd. Upp till klass C1, C2, C3 och C4 enligt
SS 22 44 29.
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2050

2074

Dörrsystemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. Finns med integrerat eller utbytbart anslag. Yttre glasningslist är
integrerad i profilen för assymmetriskt placerat glas.
2050 kan även utföras med symmetriskt placerat
glas med tre olika designglasningslister. Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås, och för klämfri
bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till vårt
system för glasväggar och glaspartier, 3050.

Profilerna är 74 mm djupa och är isolerade med
30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Finns med
integrerat eller utbytbart anslag. Yttre glasningslist
är integrerad i profilen för assymmetriskt placerat
glas. 2074 kan även utföras med symmetriskt
placerat glas med tre olika designglasningslister.
Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås, och
för klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till
våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt 3074.

2050 rekommenderar vi till interiöra lösningar.

2074 rekommenderar vi till byggnader med krav
på isolering.

för interiöra lösningar

för krav på isolering

• Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar,
vik- och skjutdörrar med eller utan sido- och
överljus.

• Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar
vikdörrar med eller utan sido- och överljus.

• Design. Tre olika designglasningslister.

• Design. Tre olika designglasningslister.

• Fals för glas och fyllningar. 3-33 mm.

• Inbrottsskydd. Upp till klass 2, enligt SS 81 73 45.

• Brandskydd. Uppfyller kraven enligt brandteknisk klass E 30

• Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det
enklare att reparera.

• Barnsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

• Fals för glas och fyllningar. 20-54 mm.
• Brandskydd. Uppfyller kraven enligt brandteknisk klass EI 30 till EI 60.
I vissa utföranden även E 30/ EI 15.
• Barnsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
• Skottskydd. Upp till klass C1, C2 och C3 enligt
SS 22 44 29.
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Inspiration

Kontroll av riktad trafik

Pardörrar
• Pardörr med en aktiv dörr. Stor öppning för in- och utlastning.
• Utrymningsväg kompletteras med nöd- eller panikbeslag.
•  Alternativ med två aktiva dörrar, riktad trafik.
• Kan kombineras med profil för passersystem.
Bild: Dörr 2074, karmar och spröjsar 3074 naturanodiserade.

Kombinationsmöjligheter
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Entré med riktad trafik
• Enkeldörr i fasta partier ger stabilitet och bra funktion.
• Kontroll av inpassering.
• Kan kombineras med profil för passersystem.
Bild: Dörr 2074 naturanodiserad, karmar och spröjsar 3074 pulverlackerade.
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Inspiration

Exponera eller insynsskydda

Butiksentré
• Enkeldörr i fasta partier ger stabilitet.
• Lämplig lösning för butiker med exponering av varor.
• Kan kombineras med profil för passersystem.
Bild: Dörr 2060 naturanodiserad, karmar 4150 pulverlackerade.

Kombinationsmöjligheter
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Entré med fyllning för insynsskydd.
Dörr 2074, naturanodiserat dörrblad
och pulverlackerad karm.

Entré med över- och sidoljus samt mittband.
Dörr 2060, karm och spröjsar 3074
naturanodiserade.
Entré med partiellt insynsskydd av glas.
Dörr 2074, naturanodiserat dörrblad och
pulverlackerad karm.
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Inspiration

E-karm. Smarta funktioner ger trygghet

Dörr 2074 naturanodiserad och karmar 3074 pulverlackerade.
Glas med screentryck, mönsterdesign av Hans-Jörgen Hansson.

Entré med porttelefon/passersystem
Ett bra och funktionellt dörrparti ska vara välkomnande
men också tryggt och säkert. Bilden visar ett exempel där
vi har gett dörren en starkare identitet genom ett enhetligt
materialval. Aluminium används i profiler, gångjärn, handtag, trycken och cylinderbehör.
Vi har utgått från funktion, trygghet, säkerhet, beständighet
och trivsel i vår entrélösning.

• Lås i karmen. Eliminerar klämrisk.
• Dolda gångjärn. Ger ett större öppningsmått och
renare design.
• Naturanodiserade dörrblad, anslag och brytskydd. Ökar
tåligheten.
• Pulverlackerade stomprofiler. Ger kontrast till dörren,
visuell tydlighet.

• Genomarbetad design. Underlättar orientering och
ökar trivseln.

• Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det enklare
att reparera.

• Handtag i aluminium. Enhetligt materialval.

• Profil för integrerad elektronik. Enklare montage och
service av passersystem mm.

• Genomsiktlig entré. Trygghet. Visar vad som finns
innanför eller utanför.
• Screentryckta glas. Använd mönster och transparens.

Kombinationsmöjligheter
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• Porttelefon och passersystem. Ökar tryggheten
för brukare och besökare.

• Automatisk dörröppnare. Förenklar passage och
underlättar för rörelsehindrade.

E-karm, profil för integrerad elektronik
Porttelefon, passersystem, kamera, lås och kopplingsdon
är några exempel på de vanligaste komponenterna i
moderna entréer.

Vår karmprofil underlättar kabeldragning, montage och
service av elektronik. Serviceluckan skruvas fast genom dold
infästning vilket ger ett rent intryck och försvårar åverkan.

Kopplingsdon

Porttelefon med display, knappsats
och beröringsfri läsare

Insida, servicelucka öppen

Kamera

Insida

Porttelefon med display
Porttelefon

Lås

Utsida

Beröringsfri läsare
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Inspiration

Automatik ger bättre tillgänglighet

Entré, skjutdörr insida med sidoljus försedd med automatik.
Dörr 2050 och karmar 3050 naturanodiserade.

Dörrar med automatik
Automatik är att föredra ur tillgänglighetssynpunkt då det
underlättar för rörelsehindrade. Även i starkt trafikerade
entrélösningar blir tillgängligheten bättre och smidigare.
För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig. I flera
fall är riktad trafik, där ingång och utgång är separerade,
det mest fördelaktiga.
Våra skjutdörrar 2050 bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktionstillägg.
Våra teleskopskjutdörrar är lämpliga vid smala
utrymmen med krav på stor fri öppning.
Våra slagdörrar kan givetvis också förses med automatik.
Dörrsystem 2050, 2060 och 2074.

• Genomarbetad systemlösning med optimerade
profiler för montage av olika leverantörers automatik.
• Stabilt system som lämpar sig för entréer med stort
trafikflöde och vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
• Klämfrihet. Våra skjutdörrslösningar utformas så att
ingen klämrisk uppstår. För våra slagdörrar finns tillvalet
”klämfri bakkant”.
• Naturanodiserade dörrblad ökar tåligheten.
• Automatik. Anpassas för funktion och kundens
speciella önskemål. Se respektive automatikleverantör.
• Lås. Skjutdörrar: Dörrbladet skall vara försett med ett lås
i framkant och ett i bakkant.
• Tydlighet. Komplettera med screentryckta glas. Använd
mönster, information, dekor och glasets transparens för
att ge en tydlighet och en god orientering.
Använd gärna kontrasterande färgsättning i karm för att
framhäva dörren.

Kombinationsmöjligheter, automatiska skjutddörrar med över- och sidoljus.
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Entré, skjutdörr utsida med sidoljus försedd med automatik.
Dörr 2050 och karmar 3050 naturanodiserade.

Slagdörr med automatik. Med en anpassad karmprofil
för automatiken ges ett enhetligt intryck från utsidan.
Anpassa automatikens ytbehandling och färg till karmen
för att ge ett lugnt intryck interiört. Dörrarna kan utföras
som enkeldörrar eller dubbeldörrar.
Dörr 2060, karm och spröjsar 3074 naturanodiserade.

Kombinationsmöjligheter, slagdörrsautomatik med över- och sidoljus.
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Inspiration

Designmöjligheter för innerdörrar

Dörrdesign med glas.

Dörrdesign med fyllning.

Dörrdesign med information.

Använd screentryckta glas,
ornamentglas, färgade glas.

Använd aluminiumplåt,
träfanér, laminat, eller varför
inte gummimatta, durkplåt.

Det blir lättare att hitta rätt när
dörren talar sitt tydliga språk.

Dörr 2050 naturanodiserad karm
pulverlackerad.

Dörr 2060. Fasning mot
glasningslist ger en skuggkant.
Asymmetriskt placerat glas.

Dörr 2050 naturanodiserad
karm pulverlackerad.

Dörr 2050. Dörrblad med
slät yta.
Asymmetriskt placerat glas.

Kombinationsmöjligheter, dörr med över- och sidoljus. Dörr 2050/2060 och sidoljus i 3050/4150
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Dörr 2050 naturanodiserad
karm pulverlackerad.

Dörr 2050. Dörrblad med slät
yta, dörr med spröjs.
Asymmetriskt placerat glas.

Dörr med sidoljus/sido- och överljus.
Ger överblick och kommunikation mellan rummen.
Komplettera med automatiska dörröppnare för enkel
passage och profil för passersystem.

Dörr 2050 med L-formad
glasningslist 68717.
Symmetriskt placerat glas.

Komplettera med funktionsglas för särskilda krav,
som insynsskydd eller personsäkerhet.
Bild 1 och 2: dörr 2050, karm 3050 naturanodiserad.

Dörr 2050 med fasad
glasningslist 68729.
Symmetriskt placerat glas.

Dörr 2050 med rektangulär
glasningslist 68730.
Symmetriskt placerat glas.
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Inspiration

Beslag, design och funktion

Design av helheten. Med systemlösningar följer
flera valmöjligheter. Här presenteras ett urval.
Bilden visar 2074/2050 smalprofil, utsida.

Enhetligt materialval. Dörrsystem, gångjärn, draghandtag i aluminium ger ett homogent intryck.
Dörrstängare i samma kulör som karm. Naturanodisering ger god beständighet och bevarar metallkänslan, känslan av stabilitet och långsiktighet.
Bilden visar 2074/2050 smalprofil, insida.

Dörrstängare

Infälld dold dörrstängare. Enligt leverantör.
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Glidskenedörrstängare. Enligt leverantör.

Draghandtag i aluminium

Svängt draghandtag
med dolda infästningar som
harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag
med dolda infästningar som
harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag
med dolda infästningar som
harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 130

Trycke, vred, rosett och cylinderrosett i aluminium

Trycke till ytterdörr
med modulprofil.
Bredd 141 mm, Ø 17,5 mm.
Art nr: Sapa 14 131

Trycke till innedörr
med modulprofil.
Bredd 137 mm, Ø 21 mm.
Art nr: Sapa 14 132

Slagdörrsautomatik

Dörrstängare med arm. Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare. Enligt leverantör.
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Inspiration

Dörrblad; design och valmöjligheter
Design, dörrbladsprofiler för asymmetriskt placerat glas med integrerad glasningslist

Dörr 2060. Fasning mot glasningslist ger en skuggkant.
Bilden visar smalprofil.

Dörr 2050. Dörrprofil med
slät yta.
Bilden visar smalprofil.

Dörr 2074. Dörrprofil med
slät yta.
Bilden visar smalprofil.

Dörr 2060. Profilsektion.
Asymmetriskt placerat glas.

Dörr 2050. Profilsektion.
Asymmetriskt placerat glas.

Dörr 2074. Profilsektion.
Asymmetriskt placerat glas.

Design och funktion. Varianter.

Lås i karm. Eliminerar klämrisk
vid vred. Enklare kabeldragning vid elmotorlås.
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Lås i dörrblad. Dörrbladsprofiler för modullås.

Utbytbara brytskydd och
anslag. Bör utföras i naturanodisering för visuell tålighet.

Design, dörrbladsprofiler med glasningslister för symmetriskt placerat glas

Dörr 2050/2074 med
L-formad glasningslist.
Art. nr Sapa 68717

Dörr 2050/2074 med
fasad glasningslist.
Art. nr Sapa 68729

Dörr 2050/2074 med
rektangulär glasningslist.
Art. nr Sapa 68730

Dörr 2050 med L-formad
glasningslist. Profilsektion.

Dörr 2050 med fasad
glasningslist. Profilsektion.

Dörr 2050 med rektangulär
glasningslist. Profilsektion.

Bladgångjärn.

Dolt gångjärn.
Endast för dörr 2074.
Art nr: Sapa 14 059

Gångjärn i aluminium

Universalgångjärn.
Olika art nr beroende
på dörrval.

Dörr 2050 Art nr: Sapa 14 072
Dörr 2074 Art nr: Sapa 14 072
Dörr 2060 Art nr: Sapa 14076
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Principdetaljer

System 2050
4

4

5

8

5

8

5
2

1

6

1

1

3

7

7

7

3

3

50

3

6

7

45

5

89

5

89

139

67

161

6 - Pardörrar, smalprofil

50

1, 2 - Dörr med smalprofil

45

5

120

5

120

98

223

170

6 - Pardörrar, modulprofil

50

1, 2 - Dörr med modulprofil

45

27

89

89

5

161

67

161

7 - Dörr med smalprofil och sidoljus

50

1 - Dörr med klämfri bakkant, gummilister

45

78

10 6
139

1 - Dörr med klämfri bakkant,
rundad aluminiumprofil
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120

5

67

192

7 - Dörr med modulprofil och sidoljus

150
244

67
89

89

161

5

5

45
5
139
89

4 - Ö.K.dörr med karm

8 - Ö.K. dörr med överljus

8 - Ö.K. dörr med överljus
och profil för stor slagdörrsautomatik

- Fri dagöppning

- Glastjocklekar

150

89

74

- Infästningsalternativ

- Fyllning
Se nästa sida.

3 - Dörr utan tröskel

3 - Dörr med anslagstätning mot
fasad tröskel

89
15

20

89
14

103

18
55

104

5 - Spröjs

89

101

5 - Spröjs

12

89
10

99

5 - Spröjs

50

3 - Dörr med anslagstätning mot tröskel

6 - Dörr med släptätning
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Principdetaljer

System 2050 Designlister
9

4

4

5

9

8

5

8

5
1

1

1

6

1
3

7

7

7

3

3

66
50

3

6

7

45

5

67

18

18

45

5

67

18

153

135

6 - Pardörrar

66
50

1 - Dörr med L-formad glasningslist.

45

5

67

18

18

67

135

5

45

18

153

7 - Dörr med sidoljus

66
50

1 - Dörr med rektangulär glasningslist

45

5

67

18

18

45

135

9 - Karmprofil

85

45

81

18

5
67

8
7

18

14

7

8
18

99

67

135

5

153

45

45

18

18

1 - Dörr med fasad glasningslist

3 - Alternativa anslutningar U.K dörr se
föreg. sid.

24

4 - Ö.K.dörr med karm

8 - Ö.K. dörr med
överljus

5 - Spröjs.

Fri dagöppning

Glas, asymmetriskt placerat

74

Glastjocklek 3-33 mm

115

Fri öppning

15

67

Karmyttermått

15

Väggöppning

Anslagsgående dörr

Glas, symmetriskt placerat
Glastjocklek 5-10 mm

127

Fri öppning

67

Karmyttermått

Dörr med klämfri bakkant

115

Fri öppning

67

Fyllning

Karmyttermått

Dörr med klämfri bakkant

Infästningsalternativ
F2
1200

x

565

x

190 565

565

Fyllning F2

Infästning av dörrparti ska ske i
en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp.
Antal infästningspunkter enligt
SS 81 73 27.

Karminfästning med
vridankarjärn.

1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F3

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F4
1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Karminfästning med
bult och svetsplatta
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System 2060
4

4

5

8

5

8

5
2

1

6

1

1

3

7

7

7

3

3

60
50

3

6

7

45

30

78

78

30

78

186

153

1, 2 - Dörr med smalprofil

60
50

6 - Pardörrar, smalprofil

45

30

120

120

30

195

120

270

6 - Pardörrar, modulprofil

60
50

1, 2 - Dörr med modulprofil

45

30

78

78

30

67

175

153

7 - Dörr med smalprofil och sidoljus

60
50

1 - Dörr med klämfri bakkant, gummilister

45

23

78
146

1 - Dörr med klämfri bakkant,
rundad aluminiumprofil

26

120

30

67

217

7 - Dörr med modulprofil och sidoljus

150
258

67
175

30

30

45
30

78

78

153
78

4 - Ö.K.dörr med karm

8 - Ö.K. dörr med överljus

8 - Ö.K. dörr med överljus
och profil för stor slagdörrsautomatik

- Fri dagöppning

- Glastjocklekar

150

89

74

- Infästningsalternativ

- Fyllning
Se nästa sida.

5 - Spröjs

5 - Spröjs

78
93
15

20

15
20

10
5

10

25

78

88

78

88

118

78

5 - Spröjs

3 - Dörr utan tröskel

3 - Dörr med nedfälld
tröskel

3 - Dörr med anslagstätning mot tröskel

6 - Dörr med släptätning
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Principdetaljer

System 2060 med brytskydd
6

6

7

45

7

7
30

78

78

20

20

60
50

1

30

153

78

186

1 - Dörr utåtgående med brytskydd

6 - Utåtgående pardörrar med brytskydd

20

7
45

20

60
50

på passivt dörrblad

30

78

78

153

1 - Dörr inåtgående med brytskydd

7
30

78

186

6 - Inåtgående pardörrar med brytskydd

7
78

30

20

på aktivt dörrblad

67

175

7 - Dörr utåtgående med brytskydd och sidoljus
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Fri dagöppning

Glas, enkelglas
Glastjocklek 3-33 mm

Fri öppning

128

70

Karmyttermått
Väggöppning

15

15

Anslagsgående dörr

Glas, isolerrutor
Glastjocklek 20-33 mm

Fri öppning

128

70

Karmyttermått

Dörr med klämfri bakkant

Fri öppning

127

70

Karmyttermått

Fyllning

Dörr med klämfri bakkant

Infästningsalternativ

F2

1200

x

565

x

190 565

565

Fyllning F2

Infästning av dörrparti ska ske i
en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal
infästningspunkter enligt SS 81
73 27.

Karminfästning med
vridankarjärn.

1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F3

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F4
1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Karminfästning med
bult och svetsplatta
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Principdetaljer

System 2074
4

4

5

8

5

8

5
2

1

6

1

1

3

7

10

7

3

3

74

3

6

7

45

5

89

89

5

139

67

161

6 - Pardörrar, smalprofil

74

1, 2 - Dörr med smalprofil

45

5

120

120

5

98

223

170

6 - Pardörrar, modulprofil

74

1, 2 - Dörr med modulprofil

45

27

89

89

5

161

67

161

7 - Dörr med smalprofil och sidoljus

74

1 - Dörr med klämfri bakkant, gummilister

48

5

89
142

89

5 10

168
272

1 - Dörr med smalprofil för överljus

10 - Dörr med smalprofil, brytskydd och E-karm för
integrerad elektronik

30

150
244

78

67

5

89

89

89

172

161

5

5

45
5
139
89

4 - Ö.K.dörr med karm

8 - Ö.K. dörr med överljus

4 - Ö.K. dörr med profil

8 - Ö.K. dörr med överljus och

för slagdörrsautomatik

profil för slagdörrsautomatik

- Fri dagöppning

74

89

150

- Infästningsalternativ
- Glastjocklekar
- Fyllning
Se nästa sida.

5 - Spröjs

5 - Spröjs

15

20

14

18

103

104

89

89
13

20

102

89
14

103

89

5 - Spröjs

74

3 - Dörr med anslagstätning mot tröskel

3 - Dörr med anslagstätning mot fasad
tröskel

3 - Dörr med anslagstätning mot rostfri
oisolerad tröskel

3 - Dörr med
släptätning
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Principdetaljer

System 2074 Designlister
9

4

4

5

9

8

5

8

5
1

1

1

6

1
3

7

7

7

3

3

90
74

3

6

7

45

5

67

18

18

67

135

5

45

18

5

45

18

153

6 - Mötesdörrar

90
74

1 - Dörr med L-formad glasningslist.

45

5

67

18

18

67
153

135

1 - Dörr med rektangulär glasningslist

90
74

7 - Dörr med sidoljus

5

67

18

18

45

9 - Karmprofil

135

45

81
45

153
67

67

18

135

18

5

5

45

18

1 - Dörr med fasad glasningslist

18

45

14

3 - Alternativa anslutningar U.K dörr se
föreg. sid.
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4 - Ö.K.dörr med karm

5 - Spröjs

8 - Ö.K. dörr med
överljus

7

18

18

99
67

8

Fri dagöppning

Glas, asymmetriskt placerat

74

Glastjocklek 20-54 mm

Fri öppning

139

67 *

Karmyttermått

15

* 70 vid utbytbart anslag
15

Väggöppning

Anslagsgående dörr

Glas, symmetriskt placerat
Glastjocklek 20-30 mm

Fri öppning

161

67*

* 70 vid utbytbart anslag

Karmyttermått

Dörr med klämfri bakkant

Fyllning
Fri öppning

86,5**

Karmyttermått

67*

* 70 vid utbytbart anslag
** 89,5 vid utbytbart anslag

Dörr med dolt gångjärn

Infästningsalternativ
1200

F2

x

Fyllning F2
Karminfästning med
vridankarjärn.

190 565

565

565

x

Infästning av dörrparti ska ske i
en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp.
Antal infästningspunkter enligt
SS 81 73 27.

1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F3

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F4
1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Karminfästning med
bult och svetsplatta
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Universitetssjukhuset i Linköping. Ljusa naturfärger och vackra innergårdar skapar ett harmoniskt intryck.

Universitetssjukhuset i Linköping.
Arkitekt: Carlstedts Arkitekter i Linköping.
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Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.
Arkitekt: White Arkitekter AB, Göteborg.

Referenser

Sjukhus och vårdlokaler
När vårdlokaler planeras är helheten viktig. I arkitektens uppgift ligger att skapa en miljö där
personalen trivs och patienterna mår bättre. Lösningar ska samverka för att ge god kommunikation med korta gångavstånd, tydlig skyltning och vägvisning i en trivsam miljö med modern
och effektiv utrustning.
För att underlätta tillgängligheten med en dynamisk kommunikation har utförandet av entréer,
trapphus, hissar och knutpunkter en avgörande betydelse. Passersystem som är enkla att hantera och samtidigt ger fullgott skydd för personal och patienter är viktiga funktioner som ska
integreras i helhetslösningen.
Vid uppförandet av vårdlokaler har Sapa Byggsystem många

Sapas lösningar för entréer och utrymning är framtagna

fördelar som ger förutsättningar för funktionella lösningar i

för att klara stora påfrestningar med hög belastning i

god design. Glaspartier används i både interiör och exteriör.

persontrafiken. För kommunikation, trivsel och säkerhet är

Brandklassade dörr- och glaspartier för t.ex. dagrum, restau-

genomsiktligheten i dörrar och partier viktig. Dörrar och

rang, kafeteria och korridorer finns i upp till EI 60. Utrymnings-

glaspartier klarar brandkrav upp till EI 60. Sapas entrépartier

vägar kompletteras med beslagning enligt SS-EN 1125 eller

kan enkelt kompletteras med passersystem och elektronik.

SS-EN 179.

Sapas dörrsystem passar alla utrymmen i anslutning till och

Dagsljuset är viktigt för en god arbetsmiljö. I djupa byggnader

i vårdlokaler. Det gäller allt från korridorer, trapphus, kontor,

är taklanterniner och glastak med öppningsbara luckor ofta ett

förråd och kök till våtrum och toaletter. Dörrar kan uppgraderas

bra sätt att fånga ljuset. Luckorna används då även som rökgas-

till inbrottsskydd utan att designen behöver förändras.

luckor. Med Sapas exteriöra solskydd får man bättre kontroll av
värmeinstrålningen.

Centralsjukhuset i Ålesund.
Arkitekt: Origo Arkitekter, Bergen.
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Överby Köpcentrum, Steen & Strøm i Trollhättan. 38 nya butiker i två plan. Arkitekt: Hugo Höije Arkitektkontor AB.

A6 Köpcentrum i Jönköping.
Arkitekt: Arkitekten i Vätterstad AB.
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Varuhus för Ikea i Göteborg.
Arkitekt: Uulas Arkitekter AB.

Överby Köpcentrum, Steen & Strøm i Trollhättan.
Arkitekt: Hugo Höije Arkitektkontor AB

Referenser

Köpcentra, butiker och bilhallar
En allt större del av hushållens inköp görs utanför stadskärnan. Nya köpcentra växer upp där
kunder lätt kan parkera bilen och shoppa i ett stort antal butiker på samma ställe. Allt samlas under tak och inköpsresan kan kombineras med ett besök på en restaurang eller ett café.
Gallerior med stora skyltfönster längs invändiga gågator bildar ett eget centrum, en stad i
staden. Bilhallar är genom sina glasfasader öppna dygnet runt. Spännande belysning och
utmanande arkitektur drar uppmärksamheten till sig i stadsbilden.
Uppförandet av köpcentra är en typ av projekt där Sapa Bygg-

Sapas dörrsystem passar alla utrymmen i anslutning till en

system kommer mycket väl till sin rätt. Fasadsystemets breda

galleria eller ett köpcenter. Det gäller allt från kontor, trapphus,

program av dekorprofiler ger utrymme för variationsrikedom i

korridorer, förråd och kök till våtrum och toaletter. Dörrar kan

fasadens funktion och utseende. Dekorprofil Add används för

uppgraderas till inbrottsskydd utan att designen behöver

fasadapplikationer som solskydd, skyltning och belysning.

förändras.

Sapas lösningar för entréer och utrymning är anpassade för

Till överglasade torg och gallerior är taksystemet en bra lösning

stora påfrestningar med hög belastning i persontrafiken. 

när det gäller komfort- och rökgasventilation. Med glasade

Dörrar och glaspartier klarar brandkrav upp till EI 60. Skylt-

takpartier strålar dagsljuset in över flanörerna på de skyddade

fönster, butiksentréer, stora skjutpartier och vikväggar ger

torgen och gågatorna.

med sin stabila konstruktion en god säkerhet.

Gustavsbergs Centrum, Värmdö.
Arkitekt: FE Arkitekter AB.

Framtida Bil AB i Köping.
Arkitekt: Arcona Byggprojektering AB.

Upplands Motor Akalla, Stockholm.
Arkitekt: Wester + Elsner Arkitekter i Stockholm AB.
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Flerbostadshus i Kilden, Stavanger. Arkitekt: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS, Oslo.

Flerbostadshus i Kilden, Stavanger.
Arkitekt: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS, Oslo.
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Entrépartier Täljebostäder, Södertälje.

Bostads- och kontorshus, Aalborg.
Arkitekt: Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S.

Referenser

Bostäder
Lägenheter i flerbostadshus har blivit en populär boendeform för människor i alla åldrar.
Planlösningarna påminner mer och mer om det bekväma villaboendet och nya funktioner
kommer in i lägenheten. Tekniskt avancerade lösningar används flitigt i fastigheterna, som
digitala system för kommunikation mellan lägenhet och entré, för bokning av tvättstuga, för
information till och från förvaltaren och för passersystem. Tryggheten och servicen har blivit
en viktig del av boendet.
Sapas entrépartier kan enkelt kompletteras med

med Sapas system för glaspartier och terrass-skjutdörrar.

passersystem och elektronik. För trivsel och säkerhet

Sapa Byggsystem i aluminium innebär minimalt underhåll

är genomsiktligheten i dörrar och partier viktig. Med

och pålitliga funktioner, vilket uppskattas av både

aluminiumprofiler och glas löser vi detta på ett elegant

fastighetsägare och boende.

sätt, inte bara i dörrpartier, trapphus och korridorsdörrar
utan också i våra inbrottsskyddande eller brandklassade
dörrar. Terrasser och uteplatser anpassas till samma design

Bostadshus i kvarterat Vågmästaren, Karlstad.

Lägenhet i BO 01, Malmö.
Arkitekt: Adjö Tristess Arkitekter.

Entré bostadshus, Karlstad.
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Läkerol Arena. Välkomnar hockeyfans ena dagen och konsertbesökare nästa dag. En samlingsplats i staden.

Läkerol Arena i Gävle.
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.
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Kristianstad Arena.
Arkitekt: Tengbom Arkitekter.

Swedbank Arena i Örnsköldsvik.
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.

Referenser

Arenor, sim- och idrottshallar
Idrottshallar har under senare år utvecklats från relativt enkla anläggningar till moderna
arenor med lockande bekvämligheter för såväl utövare som publik. Dessa arenor, sim- och
idrottshallar attraherar nu en bredare publik, där hela familjen ofta finner givande aktiviteter.

Arenorna ska fungera som samlingsplats i många sammanhang,

Sapas lösningar för entréer och utrymning är anpassade för

som vid inomhussporter, gymnastik, konserter, musikshower,

att klara hög trafik och stora påfrestningar. Dörrar och glaspar-

konferenser och mässor. Även simhallar är populära mötesplatser

tier klarar brandkrav upp till EI 60. Sapas dörrsystem till övriga

med friskvård, simtävlingar, äventyrsbad, relax, spa och gym.

utrymmen som kontor, trapphus, korridorer, förråd, kök, våtrum

Caféer, sportbarer, restauranger och butiker är vanliga komple-

och toaletter kan utformas i samma design för att ge en enhetlig

ment till dagens anläggningar.

interiör. Dörrar kan givetvis uppgraderas till inbrottsskydd med

Huvudentrén utgörs ofta av en stor glasfasad som välkomnar

bibehållen design.

publiken. Glasfasader ger också liv och rörelse åt stadens nya torg.

Drammensbadet, Norge.
Arkitekt: BFS Arkitekter AS.

Ejendals Arena i Leksand.
Arkitekt: Sweko FFNS i Falun AB.
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Högskolan i Borås. Arkitekt: Konsortiet Semrén och Månsson Arkitektkontor AB och MA Arkitekter AB.

Högkolan i Borås. Arkitekt: Konsortiet Semrén och Månsson Arkitektkontor AB och MA Arkitekter AB.
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Referenser

Universitet, skolor och daghem
Skolan är en av våra viktigaste arbetsplatser. Byggnaden ska ge förutsättningar för lärande och
utveckling i en sund arbetsmiljö. En skola ska vara intim men ändå öppen och möjlig att överblicka.
I skolans värld speglar samspelet mellan barn, ungdom och vuxna samtiden. Här läggs grunden till
de värderingar vi förmedlar till nästa generation. Arkitektur och interiör design spelar en viktig roll i
en miljö som formar framtiden.

Dörrsystemen med starka, funktionella entréer och tåliga

Dagsljuset är viktigt för en god arbetsmiljö. I djupa byggnader

inomhusdörrar lämpar sig väl för skolans värld. Glasade dörrar

är taklanterniner och glastak med öppningsbara luckor ofta ett

ger en bättre överblick och är ofta det bästa valet i skolmiljö.

bra sätt att fånga ljuset. Luckorna används då även som rökgas-

Glaspartier används i både interiör och exteriör. Brandklassade

luckor. Med Sapas exteriöra solskydd får man bättre kontroll av

dörr- och glaspartier för t.ex. lektionssalar, bibliotek och korri

värmeinstrålningen.

dorer finns i upp till EI 60. Utrymningsvägar kompletteras med
beslagning enligt SS-EN 1125 eller SS-EN 179.

Ängsdalsskolan i Bunkeflostrand, Malmö.
Arkitekt: Metro Arkitekter AB, Malmö.

Fryxellska skolan i Sunne.
Arkitekt: White Arkitekter AB.
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Sapa Byggsystem

Arkitektsupport
Vi hjälper dig med svar på dina frågor om profilval, projektering, konstruktionslösningar, beräkningar
och projektanpassning. Ring 020- 74 20 60.
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