
VÄLKOMMEN TILL 

EN VÄRLD AV 
MÖJLIGHETER  





ÖPPNA DITT HEM 
OCH UPPLEV 

NATUREN BÅDE 
UTE OCH INN

Hos Lacuna tycker vi att ett hem bör innehålla 
möjligheter i stället för begränsningar. Vår vision 
är att skapa förutsättningar för trivsel, mysiga og 
goda 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 dina individuella önskemål för att 

de ska matcha fönster och dörrar i ditt hem.
En Lacuna vikdörr är framtidens lyft- och 
skjutdörr, men den har bara mycket större 
öppning och flexibilitet.

Vår ambition är att göra världens bästa vikdörr 
och därför fokuserar vi på säkerhet, design och 
kvalitet med en livslängd på 30-50 år.



Lacuna URBAN® 

Lacuna FIXED®

Lacuna TERRAZZO®

Lacuna ARCTIC®

Inåtgående vikdörr med en aldrig tidigare skådad täthet, främst designad för 
lägenheter med en liten balkong där vikdörren ska vikas inåt i lägenheten för att 
inte ta upp plats på balkongen. Modellen finns också med räcke av säkerhetsglas för 
användning där det inte finns balkong (fransk balkong). Uw-värde ner till 0,8.

Fasta partier på upp till 6000 x 2800 mm (ramar i en ram) som monteras på plats 
och som därmed kan monteras av 2 män utan kranassistans, liksom alla andra 
Lacuna-produkter. Uw-värde ner till 0,8.

Utåtgående vikdörrar med isoleringsvärde ända ner till under Uw-värde 0,6.

I den här broschyren visar vi främst exempel på ett urval av designalternativ i 
modellen Lacuna CLASSIC® utåtgående vikdörrar. Uw-värde ner till 0,8.

Lacuna tillverkar även:

Utåt- och inåtgående terrassdörrar, enkel och dubbel, där du vill ha en designlinje 
som matchar vikdörren 100%. Uw-värde ner till 0,8.

”Vi tillverkar inte “bara” vikdörrar. 
 Vi tillverkar livskvalitet för ditt hem.”

- Henrik Brunsø
CEO



KVALITET OCH
DESIGN

INOMHUS 
OCH UTOMHUS

Efter nästan 15 år på marknaden är Lacuna kända 
för sin unika design och enastående kvalitet. Detta 
är resultatet av det exceptionella fokus som alla vi 
hos Lacuna har på att vara världsledande på just 
den här produkten.

Vi tycker att vår hängivenhet för vikdörrar måste 
matcha den passion och kärlek som många 
människor investerar i sina hem. 



Tänk om du hade möjlighet att kombinera ditt vardagsrum med din terrass på 
bara några ögonblick? Tänk om du kunde förvandla ditt kök till ett utomhuskök 
med bara en enda enkel funktion? Och tänk om du kunde se fotboll på TV ute i 
din trädgård utan att flytta annat än fötterna?

Möjligheter är just precis vad du får med Lacunas vikdörrar. Den exklusiva 
användningen av naturligt eller modifierat hårdträ, handgjorda gångjärn 
och dubbla eller tredubbla tätningslister säkerställer stabilitet och hög 
isoleringsförmåga. Våra lösningar ger dig nya möjligheter att öppna ditt hem på 
ett helt nytt sätt.

Skulle du vilja släppa in naturen i en mysig, liten stuga eller vidga horisonterna i 
en penthouselägenhet längst upp? Lacunas vikdörrar ger dig möjligheten att vara 
både utomhus och inomhus på en gång.

FÖRESTÄLL DIG
MÖJLIGHETERNA



HÅLLBARHET OCH
KVALITET I CENTRUM

Lacuna tillverkar endast vikdörrar i ”hårdträ” för att säkra måttstabilitet 
och hållbarhet. Vi använder främst bokträ från Tyskland som vi sedan 
värmebehandlar för att hållbarheten ska kunna motsvara teakträets hållbarhet. I 
Lacunas fabrik på Fyn i Danmark laminerar vi träet till den färdiga produkten TMT 
Composite®, vilket skapar de unika egenskaperna som behövs för en vikdörr.

Vi tillverkar även Lacuna vikdörrar i tysk ek och sapeli mahogny. Allt är FSC-
certifierat eller motsvarande certifierat, och naturligtvis är Lacuna SVANENMÄRKT. 
Redan för nästan tio år sedan blev vi nominerade till Byggnadsbranschens 
Energipris och vi var även FSC-certifierade.

Omtanke för klimat och hållbarhet har alltid varit en naturlig 
del av Lacunas DNA utan att vi kompromissar med kvalitet och 
hållbarhet samt ett minimum av underhåll.



DINA 
VIKDÖRRAR

DESIGNAS EFTER 
DINA ÖNSKEMÅL

Lacunas vikdörrar tillverkas specifikt för varje 
enskilt hem och projekt för att uppfylla dina 
önskemål. Flexibilitet är en avgörande funktion 
i Lacunas vikdörrar. De kan anpassas för att 
matcha design, stil och arkitektur på fönster och 
dörrar i alla hem.

Det finns oändliga möjligheter och kombinationer 
för bredd, höjd, ramtyp, inre och yttre färg, 

glastyp, handtag, spröjsar, horisontella poster 
etc. Ett toppstyrt fönster kan också integreras i 
vikdörren.

Gemensamt för alla Lacunas produkter är att 
alla gångjärn, grepp och beslag är gjorda av 
borstat, syrafast och rostfritt stål som garanterar 
en hållbar, tidlös design. Dessa finns även som 
pulverlackerade i svart eller vitt.



Alla Lacunas produkter designas och tillverkas i vår fabrik på Fyn i Danmark. Här 
fokuserar vi på design och kvalitet på högsta nivå. Lacuna Vikdörrar är certifierade 
som världens tätaste och mest välisolerade vikdörrar.

Vikdörrarna är gjorda för att kunna fungera i temperaturer från -50 och upp till 
60 grader, och vi har testat vind- och vattentåligheten under orkanstyrka med 
vindhastigheter upp till 280 km/h. 

Lacunas produkter är designade för att kunna hålla i 30-50 år ‒ och gärna mer.
Produkterna har testats på danska Teknologiska Institutet i förhållande till extremt 
väder, isolering och inbrott. Detta för att ge våra kunder säkerhet mot extrema vindar 
och väderförhållanden. Lacunas vikdörrar är utformade med dubbla eller tredubbla 
tätningslister och är certifierade enligt C3-kraven när det gäller inbrottsskydd. 
Vikdörrarna uppfyller således de allra högsta kraven, inklusive den brittiska 
standarden PAS 24.

* Testerna från danska Teknologiska Institutet finns dokumenterade på vår webbplats, 
   lacunaofdenmark.com.

DANSK DESIGN AV YPPERLIGASTE
KVALITET TILL ETT FÖRNUFTIGT PRIS



DET HANDLAR
OM DETALJERNA

TMT Composite® (Thermal Modified Timber) är 
termen för Lacunas avancerade värmebehandling 
som används för bok för målade vikdörrar. I 
behandlingen ingår inga kemikalier, endast värme. 

Efter TMT®-behandlingen får träet hållbarhet i 
klass 1 liksom teak och en fuktighet på ca. 5,5%, 
vilket gör att det modifierade träet lämpar sig för 
vikdörrar där storleksstabilitet är oerhört viktigt för 
en tät produkt som inte ska justeras under växlande 
väderförhållanden (fukt/torka).

MILJÖVÄNLIGT OCH VÄRMEBEHANDLAT TRÄ

Samtidigt ger TMT Composite® en avsevärt bättre 
isolering eftersom träet inte kan absorbera fukt 
som obehandlat trä. Resultatet är en utåtgående 
vikdörr som håller i många, många år.

En hållbar process för hållbart byggande.

Ek och FSC-certifierad mahogny är också ett 
alternativ, antingen oljad eller transparent målad. 
Furuträ eller annat mjukträ är inte ett alternativ 
eftersom storleksstabiliteten inte är tillräckligt bra.

GRÖN OCH HÅLLBAR FRAMTID   

Hos Lacuna är vi måna om miljön. Därför är 
isolering viktigt för att säkerställa en grön 
och hållbar framtid. Med Lacunas vikdörrar 
kan du bygga ett lågenergihus och spara på 
uppvärmningskostnader och CO2.

Isoleringsförmågan är betydligt bättre än 
standarden. Isoleringsvärdet mäts i “Uw”, där 
ett lägre värde betyder bättre isolering. Ett 
normalt energibesparande fönster med dubbla 
glas har ett Uw-värde på mellan 1,0 och 1,5. Våra 
produkter, utrustade med jämförbart glas, har 
ett Uw-värde som på modellen Lacuna ARCTIC® 
ligger ända nere på under 0,6.

SÄKERHET OCH DESIGN

Våra kunder kan känna sig trygga när det gäller 
inbrott. Lacunas vikdörrar är upphängda i den 
övre ramen, har lås på alla dörrar och har inga 
smutssamlande skenor i bottenramen. Glaset är 
limmat inifrån så att en eventuell inbrottstjuv inte 
kan komma in även om dörrarna skadas.

Våra vackert utformade handtag och gångjärn 
är tillverkade av 18 mm. Borstat, syrafast och 
rostfritt stål och finns i svart, vitt och stål.

* Se många fler tekniska detaljer och ytterligare information om våra vikdörrar på vår webbplats.



ENKEL MONTERING
BILLIG INSTALLATION  

Utöver energiförhållanden, hållbarhet och utsökt 
finish är Lacunas vikdörrar utrustade med ett 
revolutionerande och patenterat övre ramsystem 
där löpskenan är integrerad i själva den övre 
ramen. Systemet är mer precist än andra system, 
vilket sparar pengar på monteringsplankor och 
ger snyggare finish.

Systemet finns i flera olika varianter beroende 
på kraven på hur mycket den övre ramen ska 
kunna bära. Systemet underlättar i hög grad 
monteringen. Ofta kan det monteras på mindre 
än halva tiden jämfört med traditionella vikdörrar 
och därför blir monteringen kostnadsbesparande. 
När det patenterade överramssystemet 
installeras i befintliga hus kan man ofta utelämna 
fördyrande järn- eller limträbalkar. Den övre 
ramen finns med inbyggd kolfiberarmering som 
gör den självbärande eller delvis självbärande.
 

Alla produkter erbjuds med komplett mon-
teringssats där allt du behöver för montering 
ingår i leveransen (förutom elverktyg, fogar etc.). 
Här skiljer vi mellan montering i träöverliggare/
järnöverliggare eller betong/tegelöverliggare. 
Vår monteringssats möjliggör senare justering 
om så behövs. Monteringssatsen kan användas i 
mer än 85% av alla monteringar och garanterar 
ett perfekt resultat.

Lacuna står naturligtvis till tjänst med över-
gripande råd när du ska välja rätt lösning för ditt 
projekt.
 
Lacuna tillverkar vikdörrar som är upp till 6 meter 
i bredden och upp till 2,8 meter i höjden. 



Lacunas vikdörrar kan hjälpa dig att skapa ditt drömhus där utsikten och 
trädgårdens ljus dras med in.

Vi erbjuder även fasta partier, altandörrar och vikfönster. För mer information, 
vänligen se vår webbplats.

Vi har gjort processen enkel för våra kunder; från order till leverans med 5 enkla 
steg.

Våra kunders förväntningar är vår framgång och du är därför alltid välkommen 
att kontakta oss för att vi tillsammans kan hitta en lösning som passar dig och 
ditt hem.

Priset beror på bredd, höjd, ramtyp, inre och yttre färg, glastyp, typ av grepp etc. 
Vi har därför gjort det lätt att fylla i ett enkelt formulär så att du snabbt kan få 
ett icke-bindande pris.

SÅ SKAPAR DU 
EN VIKDÖRR

STEG  

STEG  

STEG  

STEG  

STEG 

KONTAKTA LACUNA

FÅ ETT ERBJUDANDE

GODKÄNN DETALJERNA

ORDERBEKRÄFTELSE

LEVERANS OCH FAKTURERING

1

2

3

4

5

Hitta din lokala Ryds Glass-återförsäljare på:

www.lacuna..se

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. 

www.LacunaOfDenmark.com

Europe • North America • Asia • Australia



HUVUDDISTRIBUTÖR SVERIGE:
Ryds Glas AB
Fågelviksvägen 15, 145 53 Norsborg
Tel: 08-534 711 50
stockholm@rydsglas.se
www.rydsglas.se/www.lacuna.se

TILLVERKAREN:
Lacuna A/S

Industrivej 2, DK-5550 Langeskov
+45 8689 8689

info@lacuna.dk
www.LacunaOfDenmark.com


