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Marley foldedøre har endnu mere at byde på:

  Stort udvalg af designs, dekorer og glasindsatser – 
passende til alle indretningsstile!

  Forskellige dørmodeller til alle behov vedrørende 
pris, udførelse og anvendelsesområde.

  Fleksibilitet angående bredde og højde.

  Avanceret teknologi og højkvalitative materialer –  
Marley råder over mere end 50 års erfaring  
indenfor udvikling og produktion af foldedøre!

  Stabile, dobbeltvæggede lamelprofiler.

  Lydfattige foldemekanismer med lang levetid.

  Virkelig holdbar farveægthed.

  Nem step-by-step montering i døråbninger med 
 eller uden karm.

  Leveres efter individuelle mål på bestilling.

Så praktisk og så flot: foldedøre sørger 
ganske enkelt for mere plads i rummet!

For svingområdet for døren bortfalder, og det sparer rigtig 
meget plads sammenlignet med almindelige døre. Således 
udnyttes pladsen bedre, for hver kvadratmeter bolig- og 
brugsareal koster mange penge. Derfor er foldedøre  
fremtidens problemløsere ved vanskelige rumsituationer. 
Nyd fordelene ved at have friere hænder til at indrette  
din bolig! Marley foldedøre passer perfekt ind i alle  
omgivelser og sætter sit eget indretningsarkitektoniske  
præg. Uanset om det skal være klassisk eller
moderne – helt efter dine forestillinger.

* Ved brug ifølge bestemmelserne i indendørs boligområde og ved fagkyndig
 indbygning i henhold til garantibetingelserne: se www.marley.dk.

En Marley foldedørs pladsbehov

En almindelig
dørs pladsbehov

Let at spare plads! Hidtidige døre ”sluger”
værdifuld plads grundet deres svingområde.
Med en foldedør udnyttes boligareal
optimalt.

Funktionelle foldedøre

Marley: 10 års garanti* for foldedøre

Ved Marley overlader du ingenting til tilfældighederne.
Garanteret. For vi har stået inde for vores foldedøre de  
sidste 10 år. Husk: Der findes kun en original – kun en  
Marley-kvalitet!

	 Funktionsdygtig	i	mindst	10	år.
	 Stødfast	kvalitetskunststof.
	 Optimal	formstabilitet	og	passer	perfekt.
	 Top-kvalitet	–	Made	by	Marley.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm pr.  
ekstra lamel

Dørpakken  
i åben tilstand

Dekorer

Hvid/Hvidt-satineret  
ternet mønster

53035987

Alu*/ 
Titangrå-rundhul

58035932

Bøg*/ 
Tyrkis-satineret

51035918

Alu*/Hvidt-satineret  
ternet mønster

56035956

Bøg*/Hvidt-satineret  
ternet mønster

50035925

Hvid/ 
Titangrå-rundhul

55035963

Bøg*/ 
Titangrå-rundhul

52035901

Hvid/ 
Tyrkis-satineret

54035970

Alu*/ 
Tyrkis-satineret

57035949

Døren til den moderne bolig

* 
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Forbindelsen mellem moderne design 
og avanceret teknologi. Som skabt til alle, der  
søger en dør ind i fremtiden.

  Dekorer: bøg*, alu*, hvid med kunstglasindsatser:
 Hvidt-satineret ternet mønster, tyrkis-satineret, titangrå-rundhul.

 Standardhøjde 205 cm, kan afkortes efter ønske.

  Standardbredde op til 86 cm, kan med yderligere lameller
 udvides op til 400 cm.

 Kan monteres en- eller tofløjet.

  Moderne greb i aluminiums-look, snaplås,  
låsemekanisme ved åben dør.

  Tilbehør: blendeliste til afdækning af øverste glideskinne. 

  Lameller af 11 mm tykkelse, dobbeltvægs kunststofprofiler.

  Ledforbindelser af langtidselastisk blødt kunststof og  
vedligeholdelsesfrie specialglidere sikrer en mangeårig,  
lydfattig brug.
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En moderne Klassiker.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm pr. ekstra lamel

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm pr. ekstra lamel

Dørpakken  
i åben tilstand

Dørpakken  
i åben tilstand

42

Hvid ask*

037004 40

Bøg*

037028 41

Eg*

037011

Dekorer

Dekorer NewEdition

45

Hvid ask*

037035 43

Bøg*

037059 44

Eg*

037042

Med glasindsats

Med dets luksuriøse udseende giver den ethvert  
rum et klassisk udtryk. Og takket være dens fleksibilitet
opfylder den også individuelle indretningsønsker.

  Dekorer: hvid ask*, bøg*, eg* med fuldlameller eller –
 som President glas – med strukturerede kunstglasindsatser.

  Dekorer President NewEdition: strålende hvide lameller med  
klarglas-facetter eller med satineret akrylglas.

  Standardhøjde 205 cm, kan afkortes efter ønske.

   Standardbredde op til 86 cm, kan med yderligere lameller
 udvides op til 400 cm.

  Kan monteres en- eller tofløjet, låsemekanisme ved åben dør.

 President: aflåselig kunststoflås med nøgle.

  President NewEdition: greb og lås i ædelståls-look, med nøgle.

  Tilbehør: blendeliste til afdækning af øverste glideskinne.

 Lameller af 11 mm tykkelse, dobbeltvægs kunststofprofiler.

  Ledforbindelser af langtidselastisk blødt kunststof og  
vedligeholdelsesfrie specialglidere sikrer en mangeårig,  
lydfattig brug.

46037318

Med glasindsats

Hvid/ 
Klarglas-facetter

47037325

Hvid/
Hvid satineret



5

Stjernen under foldedørene.
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Et ægte glansstykke: den perfekte syntese  
af præcis teknologi, flot udseende og lidt ekstravagance.  
Til dem der vil lidt mere.

   Dekorer: hvid, hvid ask*, bøg*, eg*, nødde kalket*  
med fuldlameller eller – som Eurostar glas – med strukturerede  
kunstglasindsatser i hvid og eg*.

   Standardhøjde 205 cm, kan afkortes efter ønske.

  Standardbredde op til 83 cm, kan med yderligere lameller
 udvides op til 150 cm.

  Kan kun monteres enfløjet.

   Aflåselig kunststoflås med nøgle, låsemekanisme  
ved åben dør.

   Inklusive blendeliste til afdækning af øvre glideskinne.

   Lameller af 9 mm tykkelse, dobbeltvægs kunststofprofiler.

   Ledforbindelser af langtidselastisk blødt kunststof og  
vedligeholdelsesfrie specialglidere sikrer en mangeårig,  
lydfattig brug.

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm 
+ 1,0 cm pr.  
ekstra lamel

Dørpakken  
i åben tilstand

Dekorer

Med glasindsats

23

Hvid

037240

26

Nødde kalket*

030340

22

Hvid ask*

037257 20

Bøg*

037288

21

Eg*

037264

25

Hvid

037295 24

Eg*

037301
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Altid med på trenden.

Høj funktionalitet for få penge. 
Ved standard indbygninger kan man regne  
100 % med Rapid!

 Dekorer: hvid ask*, trædekor*.
 
 Standardhøjde 205 cm, kan afkortes efter ønske.
 
  Standardbredde op til 88 cm, kan ikke udvides.
 
 Kan kun monteres enfløjet.
 
 Med snaplås.
 
 Inklusive blendeliste til afdækning af den øvre glideskinne.
 
 Lameller af 8 mm tykkelse, dobbeltvægs kunststofprofiler.

  Ledforbindelser af langtidselastisk blødt kunststof og  
vedligeholdelsesfrie specialglidere sikrer en mangeårig,  
lydfattig brug.

Dekorer

10

Trædekor*

03715811

Hvid ask*

037134
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Dørpakken  
i åben tilstand

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm
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Vælg ud fra tabellen kombinationen af dekor, lamelform og greb til din foldedør.
Fastlæg de nødvendige mål og bestil døren hos informationsstanden.

Greb med lås

Sølvfarve Bronzefarve Hvid Brun

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

Dekor Fuld- 
lameller

Glaslameller Glasindsats
Hvidsatineret

med ternet
mønster

Linje- 
satineret Facetglas Strukturglas

Hvid ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Alu* ▯ ▯

Bøg* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Hvid ask* ▯ ▯

Lys eg* ▯ ▯

Sådan gøres det ...

Drømmemål bliver til virkelighed.
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Nogen gange skal det altså være skræddersyet!
Overalt, hvor standarddøre ikke passer, er en Marley dør, fremstillet efter 
individuelle mål, den bedste løsning. Med maksimale bredder op til 5,20 m 
og højder op til 2,60 m fremstilles Marleys specialtilpassede foldedøre præ-
cist efter dine mål og leveres formonteret. Usædvanlige dørløsninger, 
stilfulde rumdelere og, og, og... Omsæt dine indretningsideer på den 
bedst tænkelige måde. 
Sikkerhedslåse af metal, asymmetrisk dørdeling og døre, der kan åbnes til 
begge sider er muligt. I leveringen indgår en dørstopper til fiksering af 
døren i hvilken som helst position (fra en bredde på mere end 1,44 m eller 
en højde på mere end 2,05 m). Yderligere informationer får du hos din 
forhandler af Marley foldedøre eller på www.marley.dk
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Marley foldedøre efter 

mål – Individualitet 

i President-kvalitet

Højde op til 260 cm

Bredde op til 520 cm



Nem montering – de væsentlige skridt

Indklemning af foldedøren.Fiksering af klemmerne (leveres 
sammen med foldedørene).

Tilskæring af profilerne til den 
ønskede længde.

Sammenskydning af de  
forskellige dele.

Klæb endepanelerne ind i de 
forkortede glaslameller med 
dobbeltklæbende tape.

Kun nødvendigt hos foldedøre med glaslameller!

Overførelse af måleresultaterne
(monteringsvejledningen leveres 
sammen med foldedøren).

Opmåling af døråbningen 
(bredde og højde).

Nødvendigt værktøj

www.marley.dk
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Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Fon +49.(0)5031.53-0 
Fax +49.(0)5031.53-333
www.marley.dk

Scan QR-koden,  
og se vores produktfilm  
Folding Doors infor- 
mation video på din 
smartphone!

New Generation President Eurostar
Enfløjet foldedør Tofløjet foldefør Enfløjet foldedør Tofløjet foldefør Enfløjet foldedør

Bredde 
i cm

Antal 
døre

Ekstra 
lameller

Bredde 
i cm

Antal 
døre

Ekstra 
lameller

Bredde 
i cm

Antal 
døre

Ekstra 
lameller

Bredde 
i cm

Antal 
døre

Ekstra 
lameller

Bredde 
i cm

Antal 
døre

Ekstra 
lameller

op til 86 1 – op til 167 2 – op til 86 1 – op til 167 2 – op til 83 1 –

op til 100 1 1 op til 196 2 2 op til 100 1 1 op til 196 2 2 op til 95 1 1

op til 114 1 2 op til 225 2 4 op til 114 1 2 op til 225 2 4 op til 107 1 2

op til 128 1 3 op til 254 2 6 op til 128 1 3 op til 254 2 6 op til 119 1 3

op til 142 1 4 op til 283 2 8 op til 142 1 4 op til 283 2 8 op til 131 1 4

op til 156 1 5 op til 312 2 10 op til 156 1 5 op til 312 2 10 op til 143 1 5

op til 170 1 6 op til 341 2 12 op til 170 1 6 op til 341 2 12 op til 150 1 6

op til 185 1 7 op til 370 2 14 op til 185 1 7 op til 370 2 14

op til 200 1 8 op til 400 2 16 op til 200 1 8 op til 400 2 16

Udvidelsesmuligheder for standarddøre:


