
VELKOMMEN TIL
EN VERDEN 
AV MULIGHETER





ÅPNE OPP BOLIGEN 
OG OPPLEV  

NATUREN BÅDE 
INNE OG UTE

Hos Lacuna mener vi, at et hjem skal ha 
muligheter og ikke begrensinger. Vår visjon er 
å skape grunnlag for trivsel, hyggelige og gode 
stunder, på grensen mellom inne og ute.

Vi vil være best på det vi gjør – med fokus på 
kvalitet, innovasjon og design. En foldedør 
er nemlig ikke bare en foldedør. Vi tilpasser 
produktene våre til dine individuelle ønsker, slik at 

de matcher vinduer og dører i hjemmet ditt.
En Lacuna foldedør er fremtidens skyvedør, bare 
med en mye større åpning og fleksibilitet.

Med ambisjonen om å lage verdens beste 
foldedør, fokuserer vi på sikkerhet, design og 
kvalitet med en levetid på 30-50 år.



Lacuna URBAN® 

Lacuna FIXED®

Lacuna TERRAZZO®

Lacuna ARCTIC®

Innadslående foldedør med hittil usett tetthet, primært beregnet til leiligheter med 
en liten altan/balkong hvor foldedøren skal åpnes inn i leiligheten og ikke fylle opp 
altanen/balkongen. Uw ned til 0,8.

Faste partier på opptil 6000 x 2800 mm (rammer i en karm) som monteres på stedet 
og dermed kan den, som alle andre Lacuna produkter, monteres av 2 mann uten 
hjelp fra kranbil eller lignende. Uw ned til 0,8.

Utadslående foldedører med isolasjonsverdi på helt ned til Uw på under 0,6.

I denne brosjyren viser vi eksempler på et utvalg av designmulighetene til modellen 
Lacuna CLASSIC® – utadslående foldedører, med en Uw verdi ned mot 0,8. 

Vi produserer også:

Lacuna ut- og innadslående terassedører (enkle eller doble) som man ønsker 100% lik 
som foldedøren kan også leveres. Uw ned til 0,8.

“Vi produserer ikke «bare» foldedører.
 Vi produserer livskvalitet til hjemmet.”

- Henrik Brunsø
CEO



KVALITET 
OG DESIGN

INNE 
OG UTE

Etter snart 15 år på markedet er Lacuna kjent for 
sitt unike design og ypperlige kvalitet. Det er et 
resultat av at alle i Lacuna er ekstremt fokuserte 
på å være verdensledende på dette produktet.

Vi mener at vår hengivenhet til foldedører skal 
stemme overens med den lidenskap og kjærlighet 
mange mennesker investerer i hjemmene sine.



Hva om du hadde muligheten til å kombinere stuen din med uteplassen. I løpet 
av noen få øyeblikk? Hva om du kunne forvandle kjøkkenet ditt til et utekjøkken, 
med bare en enkel funksjon? Og hva om du kunne se fotballkampen på TV-en, i 
hagen din, uten å gå på noe annet enn føttene dine?

Disse mulighetene er akkurat det du får med Lacunas foldedører. Den eksklusive 
bruken av naturlig eller modifisert løvtre, håndlagde hengsler, og dobbelte eller 
tredobbelte tetningslister, sikrer stabilitet og høy isoleringsevne. Våre løsninger gir 
deg nye muligheter for å åpne opp hjemmet ditt på en helt ny måte.

Er du interessert i å åpne opp til naturen, i en hyggelig liten hytte, eller å utvide 
horisonten til en leilighet i øverste etasje? Lacunas foldedører gir deg muligheten 
for å være både inne og ute samtidig.

FORESTILL
DEG MULIGHETENE



BÆREKRAFT
I HØYSETET

Lacuna produserer utelukkende foldedører i hardtre av hensyn til stabiliteten og 
holdbarheten.

Vi bruker primært bøk fra Tyskland, som varmebehandles så holdbarheten blir 
som treverk av teak. På Lacuna fabrikken på Fyn laminerer vi treet til det ferdige 
produktet TMT Composite ®, som gir en unik egenskap som er nødvendig for en 
foldedør.
 
Dessuten produserer vi Lacuna foldedører i tysk eik og i sapeli mahogni. Alt er FCS 
(eller tilsvarende) sertifisert, og Lacuna er naturligvis SVANEMERKET.
For snart 10 år siden ble vi nominert til Byggeriets energipris og ble FCS sertifisert.
 
Det har alltid ligget i Lacunas DNA å tenke på klima og 
bæredyktighet, uten å gå på kompromiss med kvalitet, 
holdbarhet og minimalt vedlikehold.



DINE FOLDEDØRER 
DESIGNES 

ETTER DINE 
ØNSKER

Lacunas foldedører er spesiallaget for ethvert 
hjem og prosjekt for å imøtekomme dine ønsker. 
Fleksibilitet er en avgjørende egenskap ved 
Lacunas foldeører. De kan tilpasses og matche 
design, stil og arkitektur på vinduer og dører i et 
hvert hjem.

Det finnes uendelig mange muligheter og 
kombinasjoner for bredde, høyde, karmtype, 

innvendig og utvendig farge, glasstype, håndtak, 
sprosser, vannrette elementer m.v. Et vindu 
integrert i foldedøren er også en mulighet.

Felles for Lacunas produkter er at alle hengsler, 
håndtak og beslag er av børstet syrefast rustfritt 
stål, som sikrer holdbarhet og design. Disse kan 
også tilbys pulverlakkert i svart eller hvit farge. 



Alle Lacunas produkter er laget og fremstilt på vår fabrikk i Danmark. Her tenker 
vi design på dansk vis og kvalitet som tyskerne. Foldedørene sertifiseres som 
verdens absolutt mest tette og isolerende dører.

Foldedørene er laget for å kunne tåle temperatur fra -50 og opp til 60 grader. Vi 
har testet motstandsevne ift. vind og vann under orkan styrke med en hastighet 
opptil 280 km/t. Lacunas produkter er designet til å holde i 30–50 år – og 
sannsynligvis enda flere.

På Teknologisk Institutt utsettes produktene for test i forhold til ekstremvær, 
isolasjon og innbrudd. Det gjør vi for å gi våre kunder trygghet imot ekstrem vind 
og værforhold. Lacunas foldedører er designet med dobbelte eller tredobbelte 
tetningslister og er sertifisert til C3 kravene ift innbruddsikring. Foldedørene lever 
dermed opp til de aller høyeste krav, deriblant den britiske standarden PAS 24.

Testene fra Teknologisk Institutt er dokumentert på Lacuna sin hjemmeside.

DANSK DESIGN I YPPERSTE KVALITET 
TIL EN FORNUFTIG PRIS



LOKAL
INSPIRASJON



LOKAL
INSPIRASJON



DET HANDLER
OM DETALJENE

MILJØVENNLIG OG VARMEBEHANDLET TRE

TMT Composite® (Thermal Modified Timber) 
er begrepet vi bruker om Lacunas avanserte 
varmebehandling, som vi benytter på bøk for 
malte foldedører. I behandlingen inngår ingen 
kjemikalier, kun varme. 

Etter TMT® behandlingen får treet en holdbarhet 
klasse 1, som teak og en fuktighet på ca. 5,5%. 
Dette gjør det modifiserte treet egnet for 
foldedører, hvor dimensjonal stabilitet er ekstremt 
viktig for et tett produkt som ikke bør justeres 
under skiftende værforhold (fuktighet/tørke).

TMT Composite® gir også mye bedre isolasjon, 
da treet ikke kan ta opp fuktighet slik som 
ubehandlet tre. Resultatet er en utvendig 
foldedør som varer i mange år. 

En bæredyktig prosess, for bæredyktig bygging.

Eik og FSC-sertifisert mahogni er også en 
mulighet, enten oljet eller malt transparent. Furu 
eller andre myke tresorter er ikke egnet, siden 
dimensjonsstabiliteten ikke er god nok.

GRØNN BÆREDYKTIG FREMTID

Hos Lacuna interesserer vi oss for miljøet. 
Isolering er derfor avgjørende for å sikre en 
grønn og bæredyktig fremtid. Du kan bygge et 
lavenergihus og spare varmeutgifter og CO2 med 
Lacunas foldedører. 

Isoleringskapasiteten er vesentlig bedre enn 
standarden. Isoleringsverdien måles i U-verdi, 
hvor et mindre tall betyr bedre isolering. Et 
normalt dobbeltvindu, energisparende vindu 
har en U-verdi på 1,2 til 1,5. Våres produkter 
kan leveres med en Uw helt ned til under 0,6 på 
modell Lacuna ARCTIC®.

SIKKERHET OG DESIGN

Våre kunder kan føle seg trygge når det gjelder 
innbrudd. Lacunas foldedører er hengt opp i 
overkarmen, har lås på alle dører og har ingen 
skinner som samler smuss ved bunnkarmen. 
Glasset er limt på innsiden, slik at en innbruddstyv 
ikke kan komme inn, selv om dørene er skadet.
Vårt vakkert designede håndtak og hengsler er 
laget i 18 mm børstet syrefast rustfritt stål.

* Se mange flere tekniske detaljer og tilleggsinformasjon om foldedørene på nettstedet.



ENKEL MONTERING
BILLIG INSTALLASJON

Utover energi, holdbarhet og utsøkt finish, 
er Lacuna foldedører utstyrt med et 
revolusjonerende og patentert overkarmssystem, 
hvor kjøreskinnen er integrert i selve overkarmen. 
Systemet er mer nøyaktig enn andre systemer, 
sparer penger til monteringsplanker og gir en 
bedre finish.

Systemet finnes i flere forskjellige varianter, 
avhengig av kravene til, og hvor mye overkarmen 
skal bære. Systemet letter montasjen i stor grad. 
Ofte kan det monteres på under halve tiden, i 
forhold til tradisjonelle foldedører, og dermed 
spares tid og penger. Når det skal installeres 
i eksisterende hus, kan det patenterte øvre 
rammesystemet ofte gjøre dyre jern- eller 
limtreunderlag overflødige. Overkarmen kan fås 
med innebygd kullfiberforsterkning, som gjør den 
selvbærende eller delvis selvbærende.

Alle Lacunas produkter tilbys levert med komplett 
montasjepakke hvor alt til monteringen (bortsett 
fra verktøy, fugemateriell etc.) er inkludert i 
leveransen. Her skiller vi mellom montasje i 
tre overligger/jern overligger eller betong/
murstein overligger. Vår montasjepakke muliggjør 
etterfølgende justering, dersom dette skulle være 
nødvendig. Montasjepakken kan brukes i mer 
enn 85 % av alle montasjer og sikrer et perfekt 
resultat.

Lacuna står naturligvis til rådighet med 
overordnet rådgivning ved valg av den riktige 
løsning, for hvert enkelt prosjekt.

Lacuna produserer foldedører i opptil 6 meter i 
bredden og opptil 2,8 meter i høyden.



Lacunas foldedører kan være med på å skape ditt drømmehus, hvor utsiden 
og hagens lys og lyd blir trukket med innenfor. Vi tilbyr også faste partier, ter-
rassedører og foldevinduer. For mer informasjon, se vår hjemmeside. 

Gjennom 5 enkle trinn har vi gjort prosessen fra bestilling til levering enkel for 
våre kunder.

Våre kunders forventing er vår suksess og du er derfor alltid velkommen til å 
kontakte oss, slik at vi sammen kan finne den løsningen som passer til deg og ditt 
hjem.

Prisen avhenger av alt fra bredde, høyde, karmtype, innvendig og utvendig farge, 
glasstype, type håndtak osv. Derfor har vi gjort det enkelt å fylle ut et skjema, 
slik at du raskt kan motta en uforpliktende pris.

Alle Lacuna produkter tilbys levert med komplett montasjepakke, hvor alt til mon-
teringen (bortsett fra verktøy, fugemateriell osv.) er inkludert i leveransen. Her 
skiller vi mellom montasje i tre overligger/jern overligger eller betong/murstein 
overligger. Vår montasjepakke muliggjør etterfølgende justering, dersom det 
skulle være nødvendig. Montasjepakken kan brukes mer enn 85 % av alle montas-
jer og sikrer et perfekt resultat.

SLIK FÅR DU
EN FOLDEDØR
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KONTAKT LACUNA NORGE

MOTTA TILBUD

GODKJENNE DETALJENE

ORDREBEKREFTELSE

LEVERING OG FAKURERING
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Lacuna Norge as
Rosslandsvegen 1489, 5917 Rossland
Tlf +47 4522 7776/+47 4812 3547
jostein@lacuna.no/svein@lacuna.no  
www.lacuna.no

Basert på dine ønsker og vår fagkunnskap, gir vi et skred-
dersydd tilbud, med tegninger, mål og pris. Tilbudet blir 
sendt til deg via e-post med brosjyre og testrapporter.

Les nøye gjennom tilbudet og sjekk spesifikasjonene og 
det vedlagte materialet. Oppfyller tilbudet dine ønsker, 
kontakt Lacuna for bestilling med ønsket leveringstid.

Lacuna sender en ordrebekreftelse med tid for produks-
jonsstart og forventet levering. Etter å ha lest gjennom, 
besvares ordrebekreftelsen med et «OK» og ordren blir 
satt i produksjon.

Når foldedøren er klar til levering, vil du motta en faktura 
med bildedokumentasjon av din foldedør. Deretter vil du 
bli kontaktet for å avtale leveringstid. Vi leverer kun Lacu-
na foldedører dersom det er noen på adressen som kan 
ta imot leveransen på adressen.

www.LacunaOfDenmark.com

Europe • North America • Asia • Australia
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