
Den funktionelle løsning 
til SKYDEDØRE



Bundkørende skydedørsbeslag til skabslåger
Skabsdøre op til 12 kg og 24 kg

I dette afsnit finder du skydedørsbeslag til skabslåger op til 12 og 24 kg. Systemet er bundkørende, 

hvilket vil sige, at der sidder to løberuller i bunden af  lågen, og to styretapper i toppen. Forskellen på 12 

og 24 kg er kun løberullerne i bunden, der er kraftigere i 24 kg’s-udgaven. Alle øvrige dele er de samme, 

uanset om man vælger 12 eller 24 kg’s-modellen.

Store skydeporte
Skydeporte op til 150 kg og 300 kg

I dette afsnit finder du skyde-dørsbeslag til store skydeporte på op til 150 eller 300 kg. 

Systemet er topkørende, hvilket vil sige, at der sidder to løberuller i toppen af skydeporten og der er en 

styretap, der er monteret i bunden af skydeporten, som kører i en not eller bundskinne. Alternativt er der 

monteret styreruller i gulv eller væg, der kører på siden af døren. Forskellen på 150 og 300 kg’s sæt er 

kun løberullerne i toppen, der er kraftigere i 300 kg’s-udgaven. Alle øvrige dele er de samme, uanset om 

man vælger 150 eller 300 kg’s- modellen.

Topkørende skydedørsbeslag til skabslåger
Skabsdøre op til 20 kg og 30 kg

I dette afsnit finder du skydedørsbeslag til skabslåger op til 20 og 30 kg. Systemet er topkørende, hvilket 

vil sige, at der sidder to løberuller i toppen af lågen og der er et bundstyr, der kører i en not i bunden af 

skabsdøren eller på siden af skabsdøren. Forskellen på 20 og 30 kg’s sæt er kun løberullerne i toppen, 

der er kraftigere i 30 kg’s-udgaven. Alle øvrige dele er de samme, uanset om man vælger 20 eller 30 kg’s-

modellen. Til dette system fås både enkelt løbeskinne og dobbelt løbeskinne. Enkeltskinnen bruges til de 

skabe, hvor der kun er én dør. Dobbeltskinnen bruges til de skabe, hvor der er to eller flere døre i samme 

skabssystem.

Skydedørsbeslag til indvendige skydedøre
Skydedørsbeslag til indvendige skydedøre samt små skydeporte op til 40 og 75 kg. 
I dette afsnit finder du skydedørsbeslag til indvendige skydedøre og små skydeporte op til 40 og 75 kg. 

Systemet er topkørende, hvilket vil sige, at der sidder to løberuller i toppen af skydedøren og der er et bund-

styr, som kører i en not i bunden af skydedøren. Der kan også være en styretap, der er monteret i bunden 

af skydedøren, som kører i en not eller bundskinne.

Forskellen på 40 og 75 kg’s sæt er kun løberullerne i toppen, der er kraftigere i 75 kg’s-udgaven. Alle 

øvrige dele er ens, uanset om man vælger 40 eller 75 kg’s modellen. Til dette system fås både løbeskinne i 

galvaniseret stål eller aluminium. Forskellen er, at aluminium løbeskinner er mere lydsvage, end stålskinner.

JASA SKYDEDØRSBESLAG
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4 stk. Top/bund skinne i 
aluminium.

2 stk. komplet tilbehørssæt 
til SF-25.

Varenr 70140
DB nr 1689635

KOMPLET KIT SÆT SF-25
Passer til skabsdøre med max vægt på 30 kg.
Max bredde på skab, 2m.

SF-25 SKABSLÅGER, GARDEROBESKABE, M.M.

Skydedørsbeslag til skabslåger op til 12 og 24 
kg. Systemet er bundkørende, hvilket vil sige, at 
der sidder to løberuller i bunden af  lågen, og to 
styretapper i toppen. Forskellen på 12 og 24 kg 
er kun løberullerne i bunden, der er kraftigere i 
24 kg’s-udgaven. Alle øvrige dele er de samme, 
uanset om man vælger 12 eller 24 kg’s-modellen.
Bruges til Garderobeskabe og andre møbler 
primært.

Top og bundstyr skinner er identiske. Top skinnen 
er udformet så den er utrolig let at montere. Top 
styret og bundruller er udformet så de ikke kan ses 
når de er monteret. Top styret er fjederpåvirket for 
at gøre montering og afmontering lettere.
Bund rullerne kan justere +/- 3 mm op/ned. Dette 
gør at det nemt at justere selv efter døren er 
monteret. 

Der er stop plade der holder døren/dørene i fuldt 
lukket position. Top styret kan fås i standard eller i 
forstærket til brug hvor der er stor påvirkning.

Code Code

70141
70142
70143

Top og bundskinne i 
anodiseret aluminium.

2 m
3 m
5 m

70151 Bundrulle SF-25.

70150 Komplet tilbehørssæt 
til SF25.

70154 Bremse til SF-25.

70152 Forstærket topstyr 
til SF-25.

25 kg
MIN. 16 mMIN. 7m 14,5x7,5 mm
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A

1 stk. dobbelt top skinne 
2m i aluminium 
ikke anodiseret

2 stk. komplet tilbehørssæt 
til SF-53

Varenr 70052
DB nr 1644289

KOMPLET KIT SÆT SF-53
Passer til skabsdøre med max vægt på 50 kg.
Max bredde på skab, 2 meter

GARDEROBESKABE, RUMDELING M.M.

Komplet skydedørs sæt med skinne og beslag 
til tophængte skabsdøre og rumdeling. Passer til 
skabsdøre med en tykkelse mellem 16-19 mm. 
Max. bredde på hver låge er 1 meter.
Fåes også med softbrake funktion.
 

Aluminiums skinnerne passer til begge systemer. 
Fåes som enkelt eller dobbelt skinne. Tophængte 
ruller kan enten monteres på forsiden eller på 
bagsiden på døren. Rullerne er med kuglelejer 
hvilket giver en let og støjsvag glide funktion. 
Mulighed for +/- 6mm. lodret justering.

Softbrake funktionen er nu tilgængelig til alle 
skinner. Den sikrer en blid og let lukning.

Skruer til montering af skinne medfølger ikke.

Code Code

70073 
70074 
70075

Skinne i
aluminium er
ikke anodiseret

2 m
3 m
5 m

70063 Komplet tilbehørssæt 
til SF-53

70080 Softbrake til
SF-53

70083 Bundstyr i 
plastik til
SF-30/53

70070
70071
70072

Dobbelt skinne
aluminium er
ikke anodiseret

2 m
3 m
5 m

70084 Rulle med
kugleleje
til SF-53

70082
Endestop til
SF-30/53

16-19 mm MÁX. 1 m54x27 mm20x26 mm
30 kg 50 kg

SOFTBRAKE
Gentle braking 

system

A

SF-53 | 
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Loft montering Væg montering

A

H

1 stk. Top skinne i stål 2 m.
zink belagt

1 stk. Top skinne i stål 2 m.
zink belagt

Komplet tilbehørssæt til 40 kg.
2 ruller, 2 skinnestop
1 bundstyr, 1 endestop
til SF- 40

Komplet tilbehørssæt til 75 kg.
2 ruller, 2 skinnestop
1 bundstyr, 1 endestop
til SF-75

5 stk. Bærevinkel 
til montering af skinne

5 stk. Bærevinkel 
til montering af skinne

Varenr 70101
DB nr 1644317

KOMPLET KIT SÆT SF-40
Passer til 1 skydedør med max vægt på 40 kg.
Max bredde på åbning er 120 cm.

Varenr 70102
DB nr 1644318

KOMPLET KIT SÆT SF-75
Passer til 1 skydedør med max vægt på 75 kg.
Max bredde på  åbning er 120 cm.

SF-40 | SF-75

Tophængt komplet skydedørs sæt med skinne og 
beslag til indvendige og udvendige døre. Passer 
til skydedøre med en tykkelse på 27-40 mm.
Max. bredde på hver skydedør er 1 meter. 

Top skinnerne kan anvendes til alle systemer.
Top skinnerne fåes i stål med zink belægning. 
Mulighed for +/- 10 mm. lodret justering.

MÍN. 27 mm MÁX. 120 cm

Code Code

70120
70121
70124
70122

Top skinne i stål
zink belagt

70138 Justerings
skrue

70113 Komplet tilbehørssæt 
til SF-75

70137 Rulle med 
kugleleje 
til SF-40

70135 Rulle med 
kugleleje 
til SF-75

70132 Skinne og 
endestop til
SF-40/SF75 

70111 Komplet tilbehørsæt
til SF-40

70139 Justerings
plade

70130 5 stk. 
Bærevinkel til
montering af 
skinne

70136 Bundstyr
metal

70133 Bundstyr
plastik

70134 Samlestykke
til løbeskinne

54x27 mm

2 m
3 m
4 m
5 m

40 kg 75 kg

TIL INDVENDIGE & UDVENDIGE DØRE

Væg montering

A

H

Loft montering Væg montering

A

H
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Top skinne
anodised, aluminium (1)SAA 
(1) 2M

Komplet monteringssæt til 
SF-A81 

Varenr 70201
DB nr 1645042

KOMPLET KIT SÆT SF-A81
Passer til 1 skydedør med max vægt på 80 kg.
Max bredde på åbning er 120 cm.

SF-A81 TIL INDVENDIGE & UDVENDIGE DØRE

Tophængt kvalitets skydedørs system med skinne 
og beslag til indvendige og udvendige døre. 
Passer til skydedøre med en tykkelse mellem 
27-40 mm. 
Max. bredde på hver skydedør er 120 cm.  

Skinne i anodiseret aluminium.  Dobbelt ruller med 
kuglelejer samt dørholder, sikrer en let og lydløs 
funktion. Mulighed for +/- 5 mm. justering. 

Tilkøbs mulighed er beslag til montering af 
afdækningskappe.

Væg montering
med 70234

MÍN. 27 mm30x29 mm MÁX. 120 m

Code Code

70220
70221
70222

Top skinne
anodiseret aluminium 
SAA (1)

(1) SAA= Satin anodised aluminium

2 m
3 m
5 m

70246 Justeringsplade

70245 Rulle
med kugleleje til 
SF-A81 

70211 Komplet tilbehørssæt
til 1 dør

70234 5 stk. Bærevinkel
til montering af
skinne

70223 Dørholder

70237

70136 Bundstyr
metal

70133 Bundstyr
plastik

Beslag til 
afdækningskappe

70235 Endestop

80 kg
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1 stk. Top skinne 2M
anodised, aluminium
SAA. 2M

1stk. dækkappe 
Anodiseret, aluminium 

1 stk. komplet sæt til én dør

1 stk. monterings skinne 
Anodised,aluminium 

2 stk. endestykke 

Varenr 70202
DB nr 1645044

KOMPLET KIT SÆT SF-A121
Passer til 1 skydedør med max vægt på 120 kg.
Max bredde på på åbning er 120 cm.

Varenr 70244
DB nr 1646409

AFSLUTNINGS KIT SÆT SF-A121
Passer til exelence skinne

SF-A121

Tophængt komplet kvalitets skydedørs system 
med skinne og beslag til indvendige og udvendige 
døre. Passer til skydedøre med en tykkelse 
mellem 27-40 mm.
Max. bredde på hver skydedør er 100 cm.

Der kan tilkøbes et afslutnings kit sæt i anodiseret 
aluminium til en elegant afslutning. Den skjuler 
topskinne og beslag og er lige til at klikke på 
skinnen.

Excellence skinne er i anodiseret aluminium. 
Til topskinnerne anvendes ruller med kugleleje 
og hård plastik. Rullerne er specielt egnet til 
kraftige skydedøre, samtidig  med at den lette 
og støjsvage funktion bevares. Mulighed for +/- 5 
mm justering.

MÍN. 27 mm
MÁX. 40 mm

MÁX. 1 m

2 m
3 m
5 m

Code Code

70231
70232
70233

Top skinne aluminium 
anodised EXCELLENCE

70136

70133

Bundstyr
metal

Bundstyr
plastik

70657 Dørholder

70235 Endestop

70234 5 stk.  bærevinkel
til montering af 
skinne

70245 Rulle med kugleleje

70210

70211

70246 Justeringsplade

70230 Komplet 
softbrake sæt
kun til EXCELLENCE 
top skinne

33x33 mm 43,5x37 mm

LOFT
MONTERING

SF-A121

VÆG
MONTERING

SF-A121

Afslutnings sæt

Komplet tilbnehørsssæt 
til en 1 dør

BESLAG OG AFSLUTNINGS KIT
TIL INDVENDIGE & UDVENDIGE DØRE

120 kg
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1 stk. Topskinne i rustfri rør. 
Børstet

1 stk. Topskinne i rustfri rør. 
Børstet

1 stk. Komplet tilbehørssæt 
til en træ dør

1 stk. Komplet tilbehørssæt 
til en glas dør

1 stk. Skjult beslag til 
montering på væg

1 stk. Skjult beslag til 
montering på væg

Varenr 70160
DB nr 1689636

KOMPLET KIT SÆT SF-I120
Passer til 1 skydedør med max vægt på 120 kg.
Max bredde på åbning er 120 cm.

Varenr 70161
DB nr 1689639

KOMPLET KIT SÆT SV-I120
Passer til 1 skydedør med max vægt på 120 kg.
Max bredde på  åbning er 120 cm.

SF-I120 SV-I120

Tophængt skydedørs beslag i rustfri stål rør.

Høj kvalitet og smuk fi nish kendetegner dette 
skydedørssæt.

Kan bruges til lette / medium tunge døre i enten 
glas (SV-I120) eller træ (SF-I120).

Topskinne i rustfri rør. Montering kan enten være 
synlig eller skjult.

Kan også monteres i loft eller på endevægge.

Tilbehør så det kan benyttes rundt om hjørner er 
også muligt.

10-12 mm 20x15 cm

CodeSF-1120 SV-1120 Code

70162
70163

70162
70163

Topskinne i rustfri 
rør. Børstet

Topskinne i rustfri 
rør. Børstet

70165 70173

70174

70175

70176

70178

70166

Skjult beslag til 
montering på væg

Beslag til montering 
på væg

Stop med bremse

Rustfri stål bundstyr

Skruenøgle

Plade til hjul

Skjult beslag til 
montering på loft

70167

70168

70169

70169

Beslag til montering 
på loft

Bundstyr metal

Holder til rustfri 
bånd

Holder til rustfri 
bånd

70164 Komplet tilbehørssæt 
til en træ dør

70172 Komplet 
tilbehørssæt til 
en glas dør

25 mm

2 m
3 m

2 m
3 m

TIL INDVENDIGE DØRE SAMT GLASDØRE

 120 kg  120 kg
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SF-150 | SF-300 PORTE & INDUSTI DØRE

Tophængt kvalitets skydedørs system til porte og 
industri døre. 

Topskinnen i stål og bundskinnen i aluminium, 
passer til begge systemer. Rullerne er i stål med 
kuglelejer, for at støtte de tunge porte. Mulighed 
for +/- 15 mm. justering. Bundskinne fåes i 
aluminium eller galvaniseret stål.

Code Code

70320
70321

70347

70310
70311

Bundskinne
aluminium

3 m
5 m

3 m
5 m

70348 Justeringsskrue

70349 Plade til justeringskrue
og rulle

70342 Samlestykke til 
løbeskinne 
SF-150 + SF-300

70345 Bundstyr
i plastik

70343

70340

70341

70330

70331

Endestop

Gaffel ophæng til 
vægmontering

Gaffel ophæng til 
Loft montering

Bundstyrerulle til 
vægmontering
1 port

Bundstyrerulle til 
vægmontering
2 porte

70302

70346

Komplet tilbehørssæt
til SF-150

Komplet tilbehørssæt 
til SF-300

Rulle  SF-150

34x20 mm47x50 mm 22,5x22 mm MÍN. 40 mm

Portskinne
galvaniseret stål

Rulle SF-300

150 kg  300 kg

70301
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SKYDEDØRS TILBEHØR

Skydedørsskåle, håndtag, indfaldsring og 
kantrigle

Code Code

70400

70401 Skydedørsskål
fi rkantet
100 mm x 50 mm

70402

70403

70410

Skydedørsskål
rund

Skydedørsskål
oval 
88 mm x 33 mm

Kantrigle
128 x 20mm
Taplængde17mm
Taptykkelse 8mm

xxxxx mmxxxxx mm xxxxx mm xxxxx mm

Skydedørsskål
oval

70411 Kantring
150 mm x 20 mm

8
8 

m
m

10
0 

m
m

15
0 

m
m

12
0 

m
m

33 mm

50 mm

20 mm40 mm
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Jasa Company A/S
Marøgelhøj 17
DK-8520 Lystrup
Tlf.: +45 46 94 90 08
Mail: salg@jasaco.dk

jasaco.dk

BØRSTELISTER

VARE NR.

H - FORM

F - FORM

VARE NR.

70420

70421

70422

70423

70424

70425

70426

70427

70428

70429

70430

30

30

40

40

50

50

50

70

21

21

25

14

14

24

24

25

25

34

45

14

14

34

1 m

3 m

1 m

3 m

1 m

3 m

3 m

3 m

1 m 

3 m

3 m

B

B

A

A


