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 ► ► ► 

Med TOVD’s Alu-Single, trækker du sommeren helt ind i stuen.  

 
 
 
 
 
 

TOVD’s lette 

skydedøre i 

aluminium og 

med enkeltglas 

eller termoruder. 

 

 
 
 

 
Skydedørssystem med enkeltglas, 
som har mange anvendelsesmulig-
heder. Designet er smukt og blødt 
med afrundede kanter, der sammen 
med den holdbare overfladebehand-
ling på aluprofilerne giver et eksklusivt 
udseende – tilmed helt vedligehold-
elsesfrit. Alu-Single fås i 3 standard 
farver. Lys grå, antrazit og hvid. 
 

 
Alu-Single, er her anvendt ifm. renovering af 
den eksisterende udestue. 

 
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 kuglelejehjul giver 
en lydløs gang og høj stabilitet i 
mange år. 
 
Alu-Single er velegnet til inddækning 
af terrasse, altan eller udestue, som 
du især bruger forår, sommer og tidligt 
efterår. UV-bestandige gummi-

tætningslister sikrer sammen med 
skjulte mohair-tætninger mod træk og 
kulde, når du vil nyde vejrliget indefra. 
 

 

 

 

 
HJUL  
Dette skydedørs-
system leveres med 
justerbare kugleleje-
hjul af højeste rustfrie 
kvalitet. Dette garante-
rer problemfrit brug i 
mange år fremover. 

 BØRSTEKLODSER 

Disse placeres over 
og under de 
sammenkoblede døre, 
og sikrer at løsningen 
er tæt helt ud til 
karmen. 

 

 

 
KOBLINGSPROFILER 

De elegante koblings-
profiler er med sine 
skjulte, dobbeltfalsede 
mohairtætningslister, 
blandt det bedste på 
markedet. 

 TÆTNINGSANORDNING 

De dobbelte integre-
rede mohairbørster 
tætner mellem dør- og 
karmprofil, rundt om 
hele partiet. 
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Luk af for vind, 

regn og sne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vejret påvirker os utroligt meget. Læg 
mærke til hvor glade vi bliver når 
foråret kommer, når solen begynder at 
komme frem. Læg mærke til hvordan 
folk kommer ud på den første 
forårsdag, hvordan terrassen, gården, 
altanen kommer til at dufte af grillmad. 
Men hvad så når det begynder at 
regne? Eller når det blæser så meget 
at man ikke han holde ud at være 
udenfor? Hvor skal man så gå hen? 
 

 
Alu-Single, skydedøre er her anvendt på alle 
sider af udestuen. 

 
Med Alu-Single kan du nyde uden-
dørsstemning indendørs. Du får et 
sted, hvor du i alt slags vejr kan finde 
varme – eller hvorfor ikke kølighed. Et 
sted hvor du kan sætte dig ned med 
en god bog, et sted hvor du kan sidde 
og filosofere eller hvor du kan holde 
en fest for familie og venner, uden at 
skulle tænke på vejrets magter. 
Uanset om du bor i villa, rækkehus 
eller lejlighed med altan, kan vi hjælpe 
dig med at finde den helt rigtige 
løsning. Så kontakt os, så hjælper vi 
dig gerne med at skabe det sted, der 
bliver helt dit eget. 
 

Nedenfor ses nogle eksempler på 
skydedøre, flere muligheder kan 
tilbydes, kontakt din lokale forhandler 
og hør nærmere. 
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