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Utan mellanhänder              Flexibelt & måttanpassat              Hög kvalité 

Frågor & Funderingar
Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar gällande REGAL vikparti  

eller om våra övriga produkter. Vi hjälper dig mer än gärna.

Extra inbrottssäkert
Miljlövänligt
Extra isolerat     
Försänka tröskel        

Tillverkas i oändligt antal varianter
KTS-tätningslist
Enkel montering
Valfria mått



      

VIKPARTI

REGAL

REGAL-Helaluminium.
Sudda ut gränsen mellan inne och ute. 
Med vikdörr Regal får du med en lätt 
manöver, en del av väggen att öppna sig 
helt. Regal är genom sitt tillverkningsma-
terial inte bara helt underhållsfri, utan 
konstruktionen är också fullisolerad vilket 
ger dig ett varmt inomhusklimat även 
på vintern. Du kan själv välja mellan att 
få samtliga dörrblad vikbara i en riktning 
eller att få ett parti med ett dörrblad som 
oberoende gångdörr på en sida så att 
du kan gå ut utan att öppna hela partiet. 
Regal har en stilren design med smala 
profiler som ger ett stort ljusinsläpp och 
partiets rörliga komponenter ligger väl 
skyddade integrerat i den låga tröskeln. 
Upplev den intima känslan av att vara ett 

med trädgården, både när den är stängd och 
när den är öppen.

Design & Funktion
Ett vikparti som består av flera sammankop-
plade dörrar, där du viker ihop dörrarna och 
samlar upp den i ena sidan och på så sätt 
får en helt öppen vägg. Regalmodellen är 
fullisolerad och kan monteras i ytterväggar. 
Vikdörr Regal tillverkas i aluminium och kan 
fås i alla färger, samt flera storlekar och ut-
föranden. Du bestämmer själv både utseende 
och utförande utifrån dessa kriterier. Partiet 
har ett karmdjup på 86mm, vilket gör det 
möjligt att ta fram flera individuella lösningar 
med varierad storlek. Möjligheterna är väldigt 
stora och det är egentligen bara fantasin som 
sätter gränserna.

Vikdörr 3 delad

Välisolerat Enkel montering Säkerhet Valfrihet & Design

• 3 dörrars inåtgående med/utan gångdörr
• 3 dörrars utåtgående med/utan gångdörr
• 4 dörrars inåtgående med gångdörr
• 5 dörrars inåtgående med/utan gångdörr
• 5 dörrars utåtgående med/utan gångdörr

Finns i följande  
utföranden:




