skallevold
skyvedører

&

foldedører

- Slipp lys og luft inn!

skallevold

foldedører

- åpner for mer uterom inne

Foldedør, Tønsberg

Tenk deg følelsen av å være utendørs
-i din egen stue!
Med foldedør fra Skallevold kan du forlenge sommeren eller åpne
opp for en grytidlig vår ved at døren foldes helt til side. Med enkle
håndgrep foldes døren sammen, slik at glassveggen mot utearealet
åpnes helt uten å stjele verdifull gulvplass. Det gir maksimal
romfølelse og en forfriskende opplevelse av å være ute mens du i
realiteten er inne.

skallevold

skyvedører

- åpner for lyset

Skyvedør, Tønsberg

En funksjonell løsning med mange
muligheter!
Skallevolds klassiske skyvedører gir deg en vegg av glass og herlig,
forførende sollys rett inn i stuen. Skyver du døren til side kan du
slippe solen inn og gi luft og lys fritt spillerom, samtidig som du kan
skjerme deg bak resten av glassdøren. Det gir deg muligheten til å
bevege deg fritt mellom inne- og utearealet, uten at du behøver å
åpne døren i tradisjonell forstand.

foldedører

og

skyvedører

- solide, funksjonelle og vakre
Form og funksjon er to sider av samme sak for
Skallevold. Våre vinduer og dører er solide, funksjonelle
og vakre – alt på en gang. Foldedørene og skyvedørene
har gode isoleringsevner og er produsert med tanke på
at de skal stå i mot vær og vind, over tid. Energiglass
holder godt på varmen og solide tettelister hindrer
trekk. Dessuten glir Skallevolds skyve- og foldedører lett
når de åpnes og lukkes. Dørene kan leveres etter ønsket
mål og vi har lagt vekt på det estetiske slik at de skal
kunne tilpasses de fleste interiør- og eksteriørmessige
formkrav. Dørene kan som tillegg leveres med barneog innbruddssikring, med sylinderlås på innsiden og
glass som tåler en støt.

Produktkvalitet
Skallevolds krav til valg av materialer, beslag og behandling av treverk er helt avgjørende. Vi
har derfor lagt stor vekt på kvalitet ved utvelgelsen av leverandør av trematerialer, beslag,
overflatebehandling og glass, samt det totale produktets funksjonalitet. Ved utvikling av våre
produkter legger vi dessuten stor vekt på å være en miljøbevisst leverandør.

forhandler- og prosjektmarkedet. Vinduer og dører er firmaets satsningsområde, og fokus er rettet mot at utbygger skal finne
kvalitetsprodukter i tre til fornuftige priser og til riktig leveringstid. Skallevold har en høyt kvalifisert stab, som samarbeider tett med
arkitekter, entreprenører og byggmestere, og kan tilpasse standardproduktene etter kundens spesielle mål og ønsker.

Ta kontakt med oss for tilbud og priser!

Se også brosjyre/prisliste for vinduer og dører.
Skallevold Trevaresalg AS

Granborgveien 5, 3153 Tolvsrød/Tønsberg
Telefon:
Telefaks:
E-post:

Avd. Gjøvik:
Telefon:
Telefaks:

33 37 22 50
33 37 22 51
firmapost@skallevold.no
61 13 29 10
61 13 29 11

www.skallevold.no

www.aie.no

Skallevold har siden 1967 levert trevareprodukter til bedrifter i Sør-Norge, og har i de senere år økt sin standardproduksjon mot

