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NORSKE TREVINDUER FOR NORSK KLIMA



Skyvedører fra Lillerønning
- årets store produktnyhet

Vi kan stolt presentere vår ferske, nyutviklede skyvedør, et nytt produkt i vårt 
sortiment av vinduer og vindusdører produsert på Kotsøy i Trøndelag. Dette gjør 
at vi kan være en mer komplett leverandør av vindusprodukter til deg som vår 
forhandler/kunde. 

Slipp naturen inn med en Lillerønning Skyvedør.  Døren har smale, minimalistiske profiler, noe som gir 
maksimalt lysinnslipp og optimalt utsyn.  Samtidig er skyvedøren konstruert slik at den innehar meget 
gode isolasjonsegenskaper og kan tilfredsstille passivhuskravet til U-verdi på 0,8 W/m2K, eller bedre.

Skyvedørsbeslaget vi benytter er produsert av Assa Abloy.  Det har en enkel betjening og har en robust 
utførelse.  Når vrideren vris opp 180 grader, flytter dørbladet seg ut og vekk fra tetningslistene.  Skyve-
døren glir så lett på forseglede kulelager, som ruller på en kraftig aluminiumsskinne i terskelkonstruk-
sjonen.  Hjulgangene tåler opptil hele 300 kilo rammevekt på skyvefeltet.  Når døren lukkes, trekkes 
dørbladet inn mot tetningslistene igjen og beskytter mot vindtrekk og regn.  Beslagene sikrer korrekt 
pakningstrykk mot tetningslistene på alle fire sidene av dørbladet.

Lillerønning Skyvedør er innbruddssikret ved bruk av fire lukkepunkter i stål mot karmen, og innvendig 
sylinderlås.  I tillegg er glassene limt til trekonstruksjonen.

Dørterskelen leveres tilpasset funksjonshemmede som standard.  Med en høyde på bare 25 mm, til-
fredsstiller den kravet til boliger med livsløpsstandard.  Terskelen er bygget opp av en innvendig del av 
eik belagt med en dekkprofil inkludert sklisikring i natureloksert aluminium.  Utvendig del av terskelen 
består av en solid natureloksert aluminiumsprofil.

Vår skyvedør produseres av furulaminat med høy kvalitet, som er vakuumimpregnert mot sopp og råte, 
og kan leveres fabrikkmalt i alle NCS- og RAL-farger.  Den kan også fås bekledd med utvendig aluminium 
i alle standard RAL-farger for en tilnærmet vedlikeholdsfri levetid.



Utside

Innside

Teknisk spesifikasjon
Skyvedørstype «Skyv-tett»

Slagretning  Høyre utvendig skyvbart
 Venstre utvendig skyvbart

Energiklasse  Passivstandard, U-verdi 0,8 W/m2K

CE-merket 

Norskprodusert 

Karmdybde 185 mm (Tre)
195 mm (Tre/Aluminium)

Utvendig karmbredde Min. 1488 mm
Maks. 5988 mm

Utvendig karmhøyde Min. 1610 mm
Maks. 2610 mm

Rammevekt Maks. 300 kg

Hovedmateriale Høykvalitet furulaminat

Terskelmateriale Natureloksert Aluminium/Eik

Terskeltype  Tilpasset funksjonshemmede 25 mm

Aluminiumsbekledning  (tilvalg)

Glass  3-lagsglass
 Energisparende
 Personsikkerhet
 Ekstra innbruddssikkerhet (tilvalg)
 Lys- og varmeregulerende (tilvalg)
 Selvrensende (tilvalg)

Rømningsvei 

Brannklasse 
Dypimpregnering  Vakuumimpregnert

Overflatebehandling  Fabrikkmalt

Farge tre  Hvit NCS S0502-Y
 Andre NCS-/RAL-farger (tilvalg)

Farge aluminiumsprofiler  Hvit RAL 9010
 Andre RAL-farger (tilvalg)

Skyvedørsystem Assa Abloy

Betjeningsbeslag  Innvendig vrider i aluminium
 Utvendig fingergrep i aluminium
 Innvendig sylinderlås
 Utvendig vrider i aluminium (tilvalg)
 Utvendig sylinderlås (tilvalg)

Farge vrider/fingergrep  Natureloksert aluminium
 Hvit RAL 9010 (tilvalg)
 Sort RAL 9005 (tilvalg)

Betjening  180° betjening av vrider

Innfesting i vegg  Justeringshylser

Utforingsnot karmer  10 mm utforingsnot
 13 mm utforingsnot (tilvalg)
 Uten utforingsnot (tilvalg)

Utforingsnot terskel  Uten utforingsnot
 10 mm utforingsnot (tilvalg)

Ventil 
Utviklingsprosjektet er støttet av 

Forskningsrådet gjennom Skattefunn



Lillerønning er totalleverandør av vinduer 
og vindusdører, og har i alle år hatt fokus på 
godt håndverk, kvalitet og kvalitetssikring 
– i alle ledd. Det har gjort bedriften til en 
trygg og anerkjent produsent av H-vinduet 
og Lill-vinduet til forhandlere, hus- og 
hytteleverandører og profesjonelle utbyggere 
landet over. En tillit vi er oppriktig stolte av!

Vi kan skilte med en solid og lojal arbeidsstokk 
på nærmere 60 ansatte. Mange har vært i faget 
svært lenge, og en stor andel er faglærte. Det 
har hele tiden vært satset på høy kompetanse 
hos de ansatte. Høy kompetanse, trivsel og 
samhold er viktige deler av suksessoppskriften.

Produksjonen er preget av moderne maskiner 
og høy effektivitet, uten at det gås på akkord 
med sikkerhet og kvalitet. Gjennom alle år har 

det blitt investert i maskinparken for å kunne 
være langt fremme på dette området. Produk-
sjonen er skreddersydd kundens bestilling, og 
takket være effektive produksjonslinjer og en 
fleksibel arbeidsstokk er Lillerønning kjent for 
raske og sikre leveranser.

Vår visjon er å være en sterk produsent av 
norske vinduer, og å være den foretrukne 
leverandøren av vinduer og dører i Norge – og å 
beholde, men samtidig videreutvikle bedriften, 
som en lokal familieeid bedrift.

Våre verdier ligger i å bevare en trygg og god 
arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, vi skal 
være ærlige, profesjonelle og serviceinnstilte, 
ha en faglig stolthet og levere topp kvalitet i 
alle ledd.

En moderne produsent med rike tradisjoner

LILLERØNNING SNEKKERIFABRIKK AS
Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 60 60 - kontor@lilleronning.no

www.lilleronning.no
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