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ÖPPNA UPP DIN BOSTAD   
OCH UPPLEV

NATUREN SÅVÄL 
INNE SOM UTE

Vi hos Lacuna anser att ett hem ska innehålla 
möjligheter och inte begränsningar. Vår vision 
är att skapa ett underlag för trivsel, mys och 
trevliga stunder på gränsen mellan inne och ute. 

Vi vill vara bäst på det vi gör – med fokus på 
kvalitet, innovation och design. En vikdörr är 
nämligen inte bara en vikdörr. Vi anpassar våra 
produkter efter individuella önskemål, så att de 

passar ihop med fönstren och dörrarna i ditt hem.
En vikdörr från Lacuna är framtidens lyft- eller 
skjutdörr, fast med mycket större öppning och 
flexibilitet.

Vår ambition är att göra världens bästa vikdörr, 
och därför fokuserar vi på säkerhet, design och 
kvalitet som håller i 30 till 50 år.



“Jag tror på idén att öppna upp till något stort.”

- Henrik Brunsø
CEO



KVALITET OCH
DESIGN

INNE
OCH UTE

Lacuna har funnits på marknaden i mer än ett 
årtionde och gjort sig kända för sin unika design 
och höga kvalitet.  Det är resultatet av att alla 
på Lacuna är extremt fokuserade på att vara 
världens bästa på just den här produkten.
  
Vi anser att vår kärlek till vikdörrar måste matcha 
passionen och kärleken som många människor 
investerar i sina hem. 



Tänk om du hade möjlighet att förena ditt vardagsrum med terrassen på ett 
ögonblick? Tänk om du med en enda funktion kunde förvandla ditt kök till ett 
utekök? Och tänk om du skulle kunna se fotbollsmatchen på TV i din trädgård 
utan att behöva flytta på något annat än dina fötter?
 
Lacunas vikdörrar ger precis det – oändliga möjligheter. Vikdörrarna är såväl 
stabila som isolerande tack vare de exklusiva materialen, som naturligt eller 
modifierat lövträ, handgjorda gångjärn och dubbla eller tredubbla tätningslister. 
Våra lösningar ger dig möjlighet att öppna ditt hem på helt nya sätt.
 
Är du intresserad av att släppa in naturen i en mysig liten stuga, eller att utvidga 
vyerna i en takvåning? Lacunas vikdörrar ger dig möjlighet att vara både inne och 
ute samtidigt.

FÖRESTÄLL DIG
MÖJLIGHETERNA



HÅLLBARHET
I FOKUS

Lacuna använder endast miljövänliga material av högsta kvalitet – från 
produktionsstart till tester av tätningarna vid den slutliga installationen. Detta 
säkerställer att produkterna inte bara produceras på ett hållbart sätt, utan också 
att tätheten och isoleringsförmågan är av högsta klass
. 
Lacunas vikdörrar är uteslutande tillverkade i trä som odlats i Forest Stewardship 
Councils certifierade skogar, vilket innebär att det inte tas mer från naturen än 
vad den kan reproducera. Lacuna har satt upp som mål att våra produkter ska 
uppfylla de högsta säkerhets-, hälso- och miljökraven och det har gett oss den 
officiella CE-märkningen. 
 
Förutom den officiella miljöcertifieringen har Lacuna även flera gånger belönats 
med den danska byggbranschens årliga energipris. 



DINA 
VIKDÖRRAR

DESIGNES EFTER 
DINE ØNSKER

Lacunas vikdörrar är skräddarsydda för varje 
enskilt hem och projekt för att uppfylla dina 
önskemål. Flexibilitet är en avgörande egenskap 
för Lacunas vikdörrar. De kan anpassas och 
matcha designen, stilen och arkitekturen för 
fönster och dörrar i alla hem. 

Det finns oändliga möjligheter och kombinationer 
för bredd, höjd, karmtyp, ut- och invändig färg, 

glastyp, handtag, fönsterspröjs, vågräta poster 
osv. Ett toppstyrt fönster integrerat i vikdörren är 
också ett alternativ.

Gemensamt för alla Lacuna-produkter är att 
alla gångjärn, handtag och beslag är tillverkade 
av borstat syrabeständigt rostfritt stål, som 
säkerställer en hållbar tidlös design. 



Alla Lacuna-produkter designas och tillverkas i vår fabrik på Fyn. Här tänker vi 
på design på danska och kvalitet på tyska. Lacunas vikdörrar är certifierade som 
världens absolut tätaste och mest välisolerade vikdörrar. 

Vikdörrarna är gjorda för att fungera i temperaturer från -50 till upp till 60 grader, 
och vi har testat beständigheten mot vind och vatten i hastigheter motsvarande 
orkanstyrka på upp till 280 km/t. Lacunas produkter är utformade för att hålla i 30 till 
50 år och gärna mer. 

Hos Teknologisk Institut testas produkternas isolering och hur de står emot extrema 
väderförhållanden och inbrott. Vi gör detta för att våra kunder ska känna sig trygga 
vid extrema vind- och väderförhållanden. Lacunas vikdörrar är utformade med 
dubbla eller tredubbla tätningslister och är certifierad enligt RC2N (EN 1627-30) kraven 
beträffande inbrottsskydd. Vikdörrarna uppfyller därmed de allra högsta kraven, 
bland annat den brittiska standarden PAS 24.

DANSK DESIGN
TYSK KVALITET



DET HANDLAR
OM DETALJERNA

MILJÖVÄNLIGT OCH 
VÄRMEBEHANDLAT TRÄ

För målade produkter använder Lacuna FSC-
certifierad, laminerad, värmebehandlad bok 
från Tyskland. Värmebehandlad bok har samma 
hållbarhet som teak, d.v.s. klass 1, vilket är 
ett virke som håller närmast oändligt länge. 
Värmebehandlad bok kan inte suga upp vatten. 
Detta leder till en isoleringskapacitet som vida 
överstiger träsorter som inte värmebehandlats, 
och leder samtidigt till att träet får en fantastisk 
dimensionsstabilitet. 

Dimensionsstabilitet är ett nyckelord i produktionen 
av vikdörrar. Därför tillverkas inte Lacunas 
produkter i trä och aluminium, vilket kan vara en 
utmärkt lösning för en enkel ram eller två ramar i 
en karm. Problemen med tall, gran, lärk och andra 
mindre tunga träsorter uppstår när det finns tre 
eller flera ramar i en karm. Lacunas vikdörrar 
används under mycket olika klimatförhållanden. I 
Bergen i Norge eller på Färöarna kan det regna 250 
dagar eller fler per år, medan det knappt regnar 
alls på andra håll. Träets dimensionsstabilitet är 
därför avgörande för en välfungerande vikdörr.  
 

RIGORÖSA UNDERSÖKNINGAR OCH 
CERTIFIERING

Utöver att efterleva industriella standardtester, 
utför Lacuna också egna extrema tester för 
fuktabsorption, dimensionsstabilitet och isolering 
av vikdörrar. Vi testar också våra produkter 
hos tredje part för att säkerställa full insyn i 
produkternas prestanda. Vi är därför stolta över 
att kunna kalla Lacunas vikdörrar för världens 
tätaste vikdörrar.

GRÖN OCH HÅLLBAR FRAMTID   

På Lacuna bryr vi oss om miljön. Isolering är 
därför grundläggande för att säkerställa en 
grön och hållbar framtid. Du kan bygga ett 
lågenergihus, spara på uppvärmningskostnader 
och dra ned på växthusgasutsläppen med 
Lacunas vikdörrar. 
 
Isoleringsförmågan är betydligt bättre än 
standard. Isoleringsvärden mäts i ”Uw”, där ett 
lägre tal betyder bättre isolering. Ett normalt, 
energibesparande tvåglasfönster har ett Uw-
värde på 1,2 till 1,5. Våra produkter, utrustade 
med ett jämförbart glas, har ett Uw-värde som 
går ned till 0,7, vilket motsvarar ett 30 procent 
lägre energiutsläpp.

SÄKERHET OCH DESIGN

Våra kunder kan känna sig trygga mot inbrott. 
Lacunas vikdörrar är upphängda i den övre 
karmen, har lås på alla dörrar och har ingen 
smutssamlande skena i karmunderstycket. Glaset 
är limmat på insidan, så en eventuell inbrottstjuv 
kan inte komma in även om dörrarna är skadade. 

Våra vackert utformade handtag och gångjärn är 
tillverkade av borstat syrabeständigt rostfritt stål 
på 18 mm. 

* På webbplatsen finns det många fler tekniska uppgifter och ytterligare information om vikdörrarna.



ENKEL MONTERING
BILLIG INSTALLATION  

Förutom energivänligheten, hållbarheten och en elegant finish är Lacunas 
vikdörrar utrustade med ett revolutionerande och patenterat överkarmssystem 
där skenan är integrerad i själva karmöverstycket. Detta system är mycket mer 
tillförlitligt än andra system, sparar pengar på installationen och ger en bättre 
finish. 

Systemet finns i flera olika varianter, beroende på hur mycket vikdörren ska 
kunna bära. Systemet förenklar i hög grad installationen. Ofta kan de installeras 
på mindre än halva tiden jämfört med traditionella vikdörrar, vilket sparar 
pengar på installationen. Vid installation i befintliga hus kan det patenterade 
överkarmssystemet ofta få bort behovet av kostsamma järnbalkar eller 
limträsbalk. Överkarmen finns tillgänglig med inbyggd kolfiberförstärkning som 
gör den helt eller delvis självbärande. 

Lacuna tillverkar vikdörrar på upp till 6 meter i bredd och upp till 2,8 meter i höjd.



Lacunas vikdörrar kan bidra till att skapa ditt drömhus, där utsikten och 
trädgårdens ljus och ljud släpps in.

Vi har gjort processen från order till leverans enkel för våra kunder genom fem 
enkla steg.

Våra kunders förväntningar är nyckeln till vår framgång och du är alltid välkom-
men att kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning som passar dig 
och ditt hem. 

Priset beror på bredden, höjden, karmtyp, ut- och invändig färg, glastyp, typ av 
handtag och mycket mer. Vi har därför gjort det enkelt – du behöver bara fylla i 
ett kort formulär så får du en icke-bindande offert.  

SÅ SKAPAR DU 
EN VIKDÖRR

STEG  

STEG  

STEG  

STEG  

STEG 

KONTAKTA LACUNAS HUVUDKONTOR

FÅ EN OFFERT

GODKÄNN DETALJERNA

ORDERBEKRÄFTELSE

LEVERANS OCH FAKTURERING

1

2

3

4

5

Tlf: +45 8689 8689
Mail: info@lacunaofdenmark.com

Baserat på dina önskemål och vår professionella kunskap, 
förbereder vi en skräddarsydd offert, med ritningar, 
dimensioner och pris. Offerten kommer att skickas till dig 
via e-post med en bifogad broschyr och testrapporter.

Läs igenom offerten, kontrollera specifikationerna och 
det bifogade materialet. Om offerten uppfyller dina 
önskemål, kontakta då Lacuna för en beställning med 
önskad leveranstid.

Lacuna skickar en orderbekräftelse med tiden för 
tillverkningsstarten och förväntad leverans. Efter att ha 
läst igenom och svarat på orderbekräftelsen med ett 
”OK”, går beställningen till tillverkning.

När vikdörren är klar för leverans får du en faktura med 
bilddokumentation av din vikdörr. Du kommer sedan att 
kontaktas för att komma överens om leveranstiden. Vi le-
vererar en Lacuna-vikdörr endast till adresser där någon 
kan ta emot den. 




