Vikdörrar –
praktiskt och snyggt ...

Gör det med Marley.

Ny lust på mer utrymme...
... praktiskt och snyggt: vikdörrar skapar
mer utrymme i rummen!
Man slipper hålla fritt det svängrum en vanlig dörr behöver
när den öppnas och sparar därmed riktigt mycket plats.
Med vikdörrar kan man utnyttja rummen bättre, ty varje kvadratmeter bostadsyta kostar pengar. Vikdörrar är lösningen
när man har problem med platsbehov. Njut av ökad frihet
när du inreder din lägenhet! Vikdörrar från Marley passar
in i alla omgivningar och betonar din individuella inredningsstil. Ibland klassikt, ibland modernt – men alltid
efter dina önskemål.

Marley vikdörrar har ännu mer att erbjuda:
	Stort urval när det gäller design, dekorer och
glasinsatser – passande till olika inredningsstilar!

Marley: 10 års garanti* på vikdörrar
Med Marley vikdörrar lämnas inget åt slumpen.
Garanterat. Vi lämnar 10 års garanti på våra vikdörrar.
Det finns bara ett original – bara en Marley-kvalitet!

	Olika dörrutföranden för olika önskemål när det
gäller pris, utrustning och användningsområde.

Minst 10 år funktionsduglig.

	Flexibilitet beträffande bredd och höjd.

Slagtåligt, högvärdigt, syntetiskt material.

	Finslipad teknik, högvärdigt material. Marley har
kon struerat och tillverkat vikdörrar i mer än 50 år –
värdefull erfarenhet till våra kunders fördel.

Topp-kvalitet – made by Marley.

Optimal formstabilitet och passform.

	Stabila, dubbla lamellprofiler.
	Vikdörrarnas mekaniska konstruktion är mycket
tystgående och har en lång livslängd.
	Varaktig färgbriljans.

Spara plats på ett enkelt sätt! På grund av
sitt svängrum kräver vanliga dörrar värdefull
plats. Med en vikdörr kan bostadsytan utnyttjas på ett optimalt sätt.

	Enkel montering steg för steg i dörröppningar
med eller utan karmar.
	Skräddarsydd tillverkning på beställning.

En vanlig
dörrs platsbehov

En Marley vikdörrs platsbehov

* vid ändamålsenlig användning i bostäder och fackmässig monterig i överens		
stämmelse med garantivillkoren: se www.marley.se
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Dörren för modernt boende.

Kombinationen av modern design
uoch finslipad teknik. Som skapt för alla som
söker framtidens dörr.
	Dekorer: bok*, aluminium*, vit med insatser av syntetiskt glas:
vitt-satinerat rutmönster, turkos-satinerat.
Standard-höjd 205 cm, kan kortas ner till valfri höjd.
	Standard-bredd upp till 86 cm, kan utvidgas med extra
lameller upp till 400 cm.
Kan monteras 1-skärmad eller 2-skärmad.
	Modernt handtag i aluminiumlook, snäpplås, spärr för öppen dörr.
	Som extra utrustning: passande beklädnad för den
övre glidskenan.
	Lameller av 11 mm tjocka, dubbla profiler av syntetiskt
material.
	Förbindningen mellan länkarna är av varaktig, elastisk
	mjukplast och special glidskenorna är underhållsfria för att
garantera en mångårig, tystgående drift.

Dekorer
53

Vit/
vit-satinerat, rutmönster

035970
Vit/
turkos-satinerat

54

035925

50

Bok*/
vit-satinerat, rutmönster

035918
Bok*/
turkos-satinerat

51

035956

56

Aluminium*/
vit-satinerat, rutmönster

035949

57

Aluminium*/
turkos-satinerat

A = 15,8 cm
B = 17,6 cm
+ 1,2 cm per
extra lamell

* Efterbildningar

035987

Dörrpaket i
öppet läge
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En modern klassiker.

Det lyxiga utseendet förser varje rum en klassisk-exklusiv atmosfär. Mångsidigheten ser till att alla individuella önskemål uppfylls.
	Dekorer President: askvit*, bok*, ek* med hela lameller eller som
President Glas – med strukturerade insatser av syntetiskt glas.
	Dekorer President NewEdition: lameller i ljusvitt med fasetter av
klarglas eller med satinerat akrylglas.
	Standard-höjd 205 cm, kan kortas ner till valfri höjd.
	Standard-bredd upp till 86 cm, kan utvidgas med extra
lameller upp till 400 cm.
	Kan monteras 1-skärmad eller 2-skärmad, spärr för öppen dörr.
President: låsbart plastlås med nyckel.
	President NewEdition: dörrhandtag och lås med ädelstål
liknande design, med nyckel.
Inklusive passande beklädnad för den övre glidskenan.
Lameller av 11 mm tjocka, dubbla profiler av syntetiskt material.
	Förbindningen mellan länkarna är av varaktig elastisk
mjukplast och special glidskenorna är underhållsfria för att
garantera en mångårig, tystgående drift.

Dekorer
037004

42

Askvit*

Dörrpaket i
öppet läge
037028

40

Bok*

037011

41

Ek*

037035

45

Askvit*

037059

43

Bok*

037042

Ek*

Dekorer NewEdition
Med glas insatser
037318

46

Vit/
fasetter av klarglas
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037325
Vit/
vit-satinerat

47

44

A = 15,8 cm
B = 17,6 cm
+ 1,2 cm per extra lamell

Dörrpaket i
öppet läge
A = 15,8 cm
B = 17,6 cm
+ 1,2 cm per extra lamell

* Efterbildningar

Med glas insatser

Stjärnan bland vikdörrarna.

Ett äkta glansnummer: den perfekta syntesen av
exakt fungerande teknik, grandiost utseende och en portion
extravagans. För människor som ställer höga krav.
	Dekorer: vit, askvit*, bok*, ek*, kalkad valnöt*
med hela lameller eller – som Eurostar Glas – i vit och ek*
med strukturerade insatser av syntetiskt glas och i
vit med skivor av syntetiskt glas i linje satinerad.
	Standard-höjd 205 cm, kan kortas ner till valfri höjd.
	Standard-bredd upp till 83 cm, kan utvidgas med extra
lameller upp till 150 cm.
	Endast 1-skärmad montering möjlig.
	Låsbart plastlås med nyckel, spärr för öppen dörr.
	Inklusive passande beklädnad för den övre glidskenan.
	Lameller av 9 mm tjocka, dubbla profiler av syntetiskt
material.
	Förbindningen mellan länkarna är av varaktig elastisk
mjukplast och special glidskenorna är underhållsfria för att
garantera en mångårig, tystgående drift.

Dekorer
23

22

Askvit*

Vit
037264

037257

21

Ek*

030340

037288

20

Bok*

26

Kalkad valnöt*

A = 11,9 cm

Med glas insatser
037295

25

Vit/
strukturerat glas

037301

24

Ek*/
strukturerat glas

030654

28

Vit/
linje satinerad

B = 17,1 cm
+ 1,0 cm per
extra lamell

* Efterbildningar

037240

Dörrpaket i
öppet läge
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Alltid toppaktuell.

Den som önskar funktionalitet till ett lågt pris,
ligger rätt med Rapid – 100% pålitlig vid montering av
alla standardvarianter!
Dekorer: vit, askvit*, ek*, trä-dekor*.
Standard-höjd 203 cm, kan kortas ner till valfri höjd.
	Standard-bredd upp till 88 cm, kan ej utvidgas.
Endast 1-skärmad montering möjlig.
Med snäpplås.
	Inklusive passande beklädnad för den övre glidskenan.
	Lameller av 8 mm tjocka, dubbla profiler av syntetiskt
material.
	Förbindningen mellan länkarna är av varaktig elastisk
mjukplast och special glidskenorna är underhållsfria för att
garantera en mångårig, tystgående drift.

Dekorer
037394

13

037134

Askvit*

Vit
037158

Dörrpaket i
öppet läge

11

037400

12

Ek*

10

Trä-dekor*

B = 18,0 cm
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* Efterbildningar

A = 11,3 cm

Idealmått blir till verklighet.
Ibland måste det vara skräddarsytt!
Överallt där standarddörrar inte passar är den bästa lösningen en
skräddarsydd Marley vikdörr, måttanpassad efter dina individuella mått.
Med en maximal bredd upp till 5,20 m (2-skärmad) och en maximal höjd
upp till 2,60 m tillverkar vi Marley vikdörrar exakt enligt de mått du anger
och levererar dem i förmonterat skick. Ovanliga dörrlösningar, stilfulla
rumsavdelare, praktiska hyllpaneler och så vidare ... Förverkliga dina
inredningsidéer på ett optimalt sätt!
Säkerhetslås av metall, asymmetrisk indelning av dörrarna och dörrar som
kan öppnas åt båda hållen är möjliga. Dörrstopp för låsning av dörren i
valfritt läge ingår (från över 1,44 m bredd eller från 2,05 m höjd). Mer
information om skräddarsydda vikdörrar får du hos din återförsäljare av
Marley vikdörrar eller på www.marley.se

dda
Marley skräddarsy
alitet
vikdörrar – individu
i President-kvalitet
Höjd upp till 260 cm
(2-skärmad)
Bredd upp till 520 cm

Så här gör du...
Välj en kombination av dekor, typ av dörrblad och handtag för din vikdörr.
Bestäm de erforderliga måtten och beställ dörren i informationsdisken.

Vit

Helalamell

▯

Alu*

Glas-lamell

Glas insatser

Knopp med lås

Rut vitsatinerat

Turkossatinerat

Fasetter av
glas

Strukturerat
glas

Silverlook

Bronslook

Vit

Brun

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

▯

Bok*

▯

▯

Askvit*

▯

▯

▯

▯

▯

▯

Ek ijus*

▯

▯

▯

▯

▯

▯

* Efterbildningar

Dekor
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Utvidgningsmöjligheter för standarddörrar:
New Generation
1-skärmad vikdörr
Bredd
i cm

Antal
dörrar

Extra
lameller

President

2-skärmad vikdörr
Bredd
i cm

Antal
dörrar

Extra
lameller

1-skärmad vikdörr
Bredd
i cm

Antal
dörrar

Extra
lameller

Eurostar

2-skärmad vikdörr

1-skärmad vikdörr

Bredd
i cm

Antal
dörrar

Extra
lameller

Bredd
i cm

Antal
dörrar

Extra
lameller
–

upp till 86

1

–

upp till 167

2

–

upp till 86

1

–

upp till 167

2

–

upp till 83

1

upp till 100

1

1

upp till 196

2

2

upp till 100

1

1

upp till 196

2

2

upp till 95

1

1

upp till 114

1

2

upp till 225

2

4

upp till 114

1

2

upp till 225

2

4

upp till 107

1

2

upp till 128

1

3

upp till 254

2

6

upp till 128

1

3

upp till 254

2

6

upp till 119

1

3

upp till 142

1

4

upp till 283

2

8

upp till 142

1

4

upp till 283

2

8

upp till 131

1

4

upp till 156

1

5

upp till 312

2

10

upp till 156

1

5

upp till 312

2

10

upp till 143

1

5

upp till 170

1

6

upp till 341

2

12

upp till 170

1

6

upp till 341

2

12

upp till 150

1

6

upp till 185

1

7

upp till 370

2

14

upp till 185

1

7

upp till 370

2

14

upp till 200

1

8

upp till 400

2

16

upp till 200

1

8

upp till 400

2
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Enkel montering – de viktigaste stegen

Nödvändigt verktyg

Mät dörröppningen (bredd och höjd). Överför måtten (monteringsanvisning
medföljer leveransen).

Kapa profilerna till nödvändig längd.

Skjut ihop de olika delarna.

Snäpp fast vikdörren.

Klistra fast blindplattorna med
dubbelhäftande tejp i de kapade
dörrbladen av glas.

Fixera clipsen (ingår i leveransen).

se

www.marley.

Återförsäljarens intryck

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-170
www.marley.se

Fotografera helt enkelt vår
QR-kod och titta sedan på
vår produktfilm Folding
Doors information på
din smartphone!

11/16 · GD · 902258 · Tryckt på klorfritt papper
Färgen på visade dekorer är ej bindande · Med reservation för tekniska ändringar.

Endast nödvändigt på vikdörrar med lameller av glas!

