




Saxis kvalitetssikring er din garanti for et 
gjennomkontrollert og velfungerende produkt. Alle 
arbeidsprosesser – fra prosjektering og produksjon til 
montasje – er fastlagt etter kontrollerte prosedyrer. 

SAXI8 FOLDEDØR   
 
Paneler: 15 mm sponplater belagt med laminat, hvit folie eller finer. 
Panelene er hengslet samme med PVC profiler som leveres i fargene 
hvit, sort eller brun.   
 
Skinner: Saxi 8 leveres med to typer opphengsskinner.  
Type er avhengig av størrelse og vekt på døren.   
 
Hjul: Hjultype avhenger av skinnetype.   
 
Låser: Saxi 8 leveres med sneppert lås som standard, men kan 
også leveres med alminnelig nøkkellås. 
 
Vekt: Saxi 8 veier 15 kg pr. m2.    
 



Saxi Produkter AS 
Nannestadgt. 3 
Postboks 504 
N-2001 Lillestrøm 
Telefon: 994 66 510 
Telefax:  63 81 30 15 
Email:  post@saxi.no 
Homeoage:  www.saxi.no 

SAXI/SWG – Scandinavian Wall Group  
– Et samarbeid over landegrenser 
  

For ytterligere å styrke sine posisjoner som store leverandører av 
fleksibel rominndeling i Skandinavia inngikk Habila AS i Danmark, LPAB 
Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge i 2002 et 
forpliktende samarbeid under navnet SWG-Scandinavian Wall Group 
AB. Gjennom dette samarbeidet har SWG i dag en markedsledende 
andel innen foldevegger og mobile vegger i Skandinavia og det øvrige 
Europa.  
 
En kontinuerlig produktutvikling skjer sentralt etter innspill fra et 
kundemarked som er større enn det enkelte lands. Dette gir mange 
fordeler og gjør at SWG har et unikt produktprogram som tilgodeser de 
behov som i dag stilles til flyttbare vegger – om det er store eller små 
prosjekter.  
 
Profesjonalitet, ærlighet og gleden ved et godt stykke gjennomført 
arbeid er de nøkkelverdier vi alle i SWG arbeider etter. Vi legger meget 
stor vekt på å være en lojal partner som er tilstede på de respektive 
markeder. 
 
Men ta ikke bare vårt ord på dette. Ring på tlf. 994 66 510 og fortell 
oss om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning 
markedet kan tilby. 
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