
 Dører som forfører. 

 Foldedører 

 Gjør det med Marley.  * 
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 Hos Marley overlater du ingenting til tilfeldighe-
tene. Garantert ikke. Fordi vi garanterer 
for våre foldedører i 10 år. Men OBS: Det 
finnes kun en original – kun en Marley kvalitet! 

 Garantert kvalitet – garantert Marley.  ■ Fleksibilitet i bredde og høyde. 

 ■ Stort utvalg i design, dekor og glassfelt – passende til de  
 mest forskjellige inn redningsstiler!  

  ■ Forskjellige utførelser av dører for de mest forskjellige 
 ønsker når det gjelder pris, utstyr og bruks område.

    ■ Gjennomtenkt teknikk, høyverdige materialer – og Marley 
 har mer enn 45 års erfaring i utvikling og produksjon av 
 foldedører!  

  ■ Stabile, dobbeltveggede lamell-profiler.  

  ■ Støysvak foldemekanikk med lang levetid.  

■   Supert utseende – for Marley foldedører benyttes 
 utelukkende de mest høyverdige metoder for foredling av  
 overflatene. Disse gir dekoren den typiske karakteren 
 som gir ekte utseende og varig fargebriljans.  

  ■ Enkel montering: Marley foldedører kan lettvint bygges 
 inn i døråpninger med eller uten dørkarm ved hjelp av den 
 medleverte monteringsanvisningen.  

  Si meg, når opplever du rommet på en ny måte? 

 Så praktisk og så vakker: Foldedører gir ganske enkelt mer plass i rommet! Svingområdet til dørbladet 
bortfaller og det sparer mye plass i forhold til vanlige dører. Slik kan rommene utnyttes bedre, da hver 
kvadratmeter bo- og nytteflate også koster en god del penger. Ved dette er foldedører problemløseren for 
vanskelige romsituasjoner.  Nyt mer frihet når du utformer boligen din! Marley foldedører tilpasser seg 
enhver atmosfære og setter aksenter i interiøret. Klassisk eller moderne – alt etter ditt eget ønske.
  Derved har Marley foldedører en del mer å by på: 

 Den nye lysten på rom. 

■  Funksjonsdyktig i minst 10 år. 
■   Slagfast, høyverdig plast.  
■ Optimal formstabilitet og passnøyaktighet.   
■ Topp kvalitet – Made in Germany. 
 * ved formålsmessig bruk inne i boligen og sakkynding innbygging ifølge 
garantibetingelser: se www.marley.de 

 Marley: 10 års garanti* for foldedører 

 Vanlige dører "sluker" på 
grunn av svingområdet 
verdifull plass. 
Med en foldedør kan 
gulvarealet utnyttes 
optimalt. 

 Spare plass enkelt gjort! 

 Plassbehov for 
en   tradisjonell dør 

 Plassbehov for en Marley foldedør 



 Forbindelsen av moderne design og gjennomtenkt 
teknikk. Som skapt for alle som søker en dør inn i 
fremtiden. 

 ■ Dekor: bøk*, alu*, hvit med kunstglassfelt: Hvit-satinert   
 rutemønster, turkis-satinert, titangrå-rundhull.    
■ Standard høyde 205 cm, kan nedkortes etter ønske.  
■   Standard bredde inntil 86 cm, kan utvides til 400 cm med   
 ytterligere lameller.  
■   Kan bygges inn en- eller tofløyet.  
■   Moderne metall-håndtak, smekklås, sperreanordning ved 
 åpnet dør.  
■   Som ekstra tilbehør: Dekkpanel for tildekning av den øvre 
 glideskinnen.  
■   Lameller av 11 mm tykke, dobbeltveggede plastprofiler.  
■   Leddforbindelse av varig elastisk myk plast og 
 vedlikeholdsfrie spesial-glidere for mangeårig, støysvak bruk. 

 * Etterligning 

 Døren for å bo moderne. 

 Kan også leveres etter individuelle mål. På bestil-
ling opptil 260 cm høyde og 520 cm bredde. 

 Spennende nytt. New Generation. 



For alle som liker det klassisk og edelt.

 Med sitt lukseriøse utseende gir den ethvert rom en 
klassisk eksklusiv atmosfære. Og takket være dens 
mangesidighet oppfyller den også helt individuelle øns-
ker for utforming.  

■  Dekor: bøk*, eik*, ask-hvit* med hele lameller eller – som   
 President glass – med strukturerte kunstglassfelt.  

■   Standard høyde 205 cm, kan nedkortes etter ønske.  

■   Standard bredde inntil 86 cm, kan utvides til 400 cm med   
 ytterligere lameller.  

■   Kan bygges inn en- eller tofløyet.  

■   Plastlås låsbar med nøkkel, sperreinnretning ved åpnet dør.  

  ■ Inklusive dekkpanel for tildekning av den øvre glideskinnen.    
■ Lameller av 11 mm tykke, dobbeltveggede plastprofiler.  

  ■ Leddforbindelse av varig elastisk myk plast og vedlikeholds-  
 frie spesialglidere for mangeårig støysvak bruk. 

 Kan også leveres etter individuelle mål. 
Bestilling opptil 260 cm høyde 520 cm bredde. 

 Har du lyst på den klassiske måten? President. 

 * Etterligning 



■  Dekor: bøk*, eik*, ask-hvit*, hvit med hele lameller eller –  
 som Eurostar glass – med strukturert kunstglassfelt.  

■   Standard høyde 205 cm, kan nedkortes etter ønske.  

■   Standard bredde opptil 83 cm, kan utvides med ytterligere   
 lameller opptil 150 cm.  

■   Kan bare bygges inn enfløyet.  

■   Plastlås som kan låses med nøkkel, sperreanordning ved   
 åpnet dør.  

■   Inklusiv dekkpanel for tildekning av den øvre glideskinnen.  

■   Lameller av 9 mm tykke, dobbeltveggede plastprofiler.  

■   Leddforbindelse av varig elastisk myk plast og vedlikeholds-  
 frie spesialglidere for mangeårig støysvak bruk. 

 Et ekte glansnummer: Den perfekte syntese av presis 
teknikk, flott utseende og litt ekstravagant, For men-
nesker med litt høyere krav. 

Stjernen blant foldedører.

 Har du noen gang hatt en Star hjemme hos deg? Eurostar. 

 * Etterligning 



■  Dekor: tre-dekor*, ask-hvit*.  

■   Standard høyde 205 cm, kan nedkortes etter ønske.  

■   Standard bredde opptil 88 cm, kan ikke utvides.  

■   Kan bare bygges inn enfløyet.  

■   Med smekklås.  

■   Inklusive dekkpanel for tildekning av den øvre glideskinnen.

■   Lameller av 8 mm tykke, dobbeltveggede plastprofiler.  

■   Leddforbindelser av varig elastisk myk plast og vedlikehold-  
 frie spesialglidere for mangeårig støysvak bruk. 

 Alltid fullt i trenden. 

 * Etterligning 

 Med den velger du alltid riktig. Rapid. 



 Mange ganger må det være skreddersydd!   Overalt hvor standarddører ikke passer, 
er en Marley President eller New Generation produsert etter individuelle mål den beste 
løsningen.   Med maksimale bredder opptil 5,20 m og høyder opptil 2,60 m produseres 
Marley foldedører nøyaktig etter mål og leveres – allerede formontert. 

 Drømmemål blir til virkelighet. 

enfløyet dør

Bredde Antall Ekstra
i cm dører lameller

tofløyet dør

Bredde Antall Ekstra
i cm dører lameller

inntil   86 1 –

inntil 100 1 1

inntil 114 1 2

inntil 128 1 3

inntil 142 1 4

inntil 156 1 5

inntil 170 1 6

inntil 185 1 7

inntil 200 1 8

inntil 167 2 –

inntil 196 2 2

inntil 225 2 4

inntil 254 2 6

inntil 283 2 8

inntil 312 2 10

inntil 341 2 12

inntil 370 2 14

inntil 400 2 16

enfløyet dør

Bredde Antall Ekstra
i cm dører lameller

tofløyet dør

Bredde Antall Ekstra
i cm dører lameller

inntil 86 1 –

inntil 100 1 1

inntil 114 1 2

inntil 128 1 3

inntil 142 1 4

inntil 156 1 5

inntil 170 1 6

inntil 185 1 7

inntil 200 1 8

inntil 167 2 –

inntil 196 2 2

inntil 225 2 4

inntil 254 2 6

inntil 283 2 8

inntil 312 2 10

inntil 341 2 12

inntil 370 2 14

inntil 400 2 16

enfløyet dør

Bredde Antall Ekstra
i cm dører lameller

inntil 83 1 –

inntil 95 1 1

inntil 107 1 2

inntil 119 1 3

inntil 131 1 4

inntil 143 1 5

inntil 150 1 6

Utv ide lsesmul igheter

Standard

Skreddersydd

Standard

Skreddersydd

Høyde inntil
kan med ekstra

lameller utvides til Standard inntil
kan med ekstra

lameller utvides tilStandard inntil

Bredde enfløyet Bredde tofløyet

205 cm (kan innkortes)

260 cm

205 cm (kan innkortes)

260 cm

205 cm (kan innkortes)

205 cm (kan innkortes)

86 cm

86 cm

83 cm

88 cm

200 cm

200 cm

150 cm

–

260 cm

260 cm

167 cm

167 cm

–

–

400 cm

400 cm

–

–

520 cm

520 cm

Mål

 Ekstraordinære dørløsninger, stilfulle romdelere, praktiske 
hyllekledninger og, og, og .... Realiser dine innredningsønsker 
optimalt! Selv andre typer glass og lameller, sikkerhetslåser 

av metall og asymmetriske delinger av dørene er mulige.   
Ytterligere informasjon om foldedører etter mål får du i 
fagavdelingen til din Marley forhandler. 

 Foldedør 
etter mål 



BA

15,8 cm

15,8 cm

11,9 cm

11,3 cm

17,6 cm + 1,2 cm pr. ekstra lamell

17,6 cm + 1,2 cm pr. ekstra lamell

17,1 cm + 1,0 cm pr. ekstra lamell

18,0 cm

Dørpakke i  åpnet  t i l s tand

Bøk*/kunstglass
Hvitt-satinert
rutemønster

Bøk*/kunstglass
Turkis-satinert

Bøk*/kunstglass
Titangrå-rundhull

Hvitt/kunstglass
Hvitt-satinert
rutemønster

Hvitt/kunstglass
Titangrå-rundhull

Hvitt/kunstglass
Turkis-satinert

Alu*/kunstglass
Hvitt-satinert
rutemønster

Alu*/kunstglass
Turkis-satinert

Alu*/kunstglass
Titangrå-rundhull

Kombinas jonsmul igheter  dekor/glassfe l t

Standard

Skreddersydd

Standard

Skreddersydd

Hel lamell

Glasslamell

Dekor
B¿k* Tre-dekor*Eik* Ask-hvitt*HvittAlu*

 Her viser våre foldedører nok en gang sine mest mangfoldige sider: dekor, mål og design. 

 Slik som du liker det. 

 Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Fon +49.(0)5031.53-0
Fax +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

 Forhandler 

 www.marley.de  

 * Etterligning 
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