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VELKOMMEN INN
Swedoor ønsker deg velkommen til en verden av
muligheter og inspirasjon. På de følgende sidene
kan du utforske en rekke av de mange spennende
modellene fra vårt brede utvalg av kvalitetsdører
– og bli inspirert til å fornye hjemmet ditt med
dører fra Swedoor.
Produktene i brosjyren er bare et utvalg. Du kan
utforske hele sortimentet i produktoversikten eller
på swedoor.no, hvor du også har mulighet til å teste
ytterdørene i virkelige miljøer med den nye nettfunksjonen Designverktøy. Hvis du ønsker å oppleve en av dørene våre i virkeligheten, eller hvis du
trenger råd og veiledning, er du alltid velkommen i
en av de mange lokale butikkene og byggvarehusene
som fører Swedoor.
Du kan også laste ned vår app, DoorDesigner.
Med Swedoors nye smartphone app tar du et bilde
av din eksisterende dør, og så kan du prøve deg
frem i hele sortimentet av både inner- og ytterdører,
for å se hva som passer akkurat deg og ditt hjem.
Appen er gratis og du kan laste den ned på
AppStore og Google Play.
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VI GIR DEG MYE MER
Å VELGE MELLOM
Utforsk det brede utvalget av SWEDOOR JW-kvalitetsdører
og finn den døren som passer best til deg og ditt hus.
Dører er en viktig del av boligen, og når riktig dør skal velges, er det flere
ting som spiller inn. For de fleste handler det imidlertid først og fremst om
å finne dører som passer til huset. Swedoor-sortimentet er så omfattende
at det finnes noe for enhver smak og stil – uansett om du leter etter
innerdører eller ytterdører.
Vi tilbyr deg kvalitetsdører i en lang rekke forskjellige materialer og designer.
Hvis du vil ha farge på døren, tilbyr vi en palett med stilsikre farger. Hvis du
velger en dør fra toppserien ADVANCE-LINE, gir vi deg også mulighet til selv
å bestemme hvilken farge den skal ha. Når riktig dør skal velges, er det
også flere andre ting som kan spille inn. Det kan være både praktiske
krav og ønsker om kvalitet. Swedoor dekker hele spekteret.
Vi tilbyr deg kort sagt en verden av muligheter for personlige,
skreddersydde dørløsninger.
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KVALITET
TVERS GJENNOM
Uansett hvilken dør du velger fra Swedoors brede sortiment,
kommer du garantert hjem med god, solid kvalitet.
Hos Swedoor velger vi selv ut trevirket vi bruker
til døren, og det gjør vi med stor omhu. Dessuten
foregår selve produksjonen på våre helt egne
fabrikker. Det betyr at du kan være sikker på å få
god og solid kvalitet hver gang du kjøper Swedoor.
Vi har gjennom mange år vært garantist for høy

kvalitet, og derfor er Swedoor ofte det foretrukne
valget blant fagfolk. Dette merkes ikke bare av
alle som bruker dørene våre daglig, men i høy grad
også av dem som anbefaler og installerer dem.
Med Swedoor har du mulighet til å få en personlig
dørløsning som passer til nettopp ditt hus.
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VI HAR GJORT DET ENKELT
FOR DEG Å FINNE
RIKTIG KVALITET
Når du velger en dør fra Swedoor, velger du fra to sterke produktlinjer: ADVANCE-LINE og clever-line.
Hver linje åpner opp for ulike kvaliteter og funksjoner, så du kan alltid være sikker på å finne en dørløsning
som passer til din smak, dine behov og din lommebok. Du kan også la deg veilede av kvalitetsikonene
våre. Disse gir deg informasjon om dørenes kvalitet, egenskaper og funksjon, enten det gjelder innereller ytterdører.

ADVANCE-LINE er en serie med produkter som gir deg
et utall muligheter for å arbeide med materialer, farger
og funksjoner når du skal velge de nye dørene dine.

clever-line er en serie standarddører med fokus
på funksjonalitet. Dørene finnes i et begrenset antall
designer og modeller, men alle er av god, solid kvalitet
og oppfyller de grunnleggende behovene.

YTTERDØRER

INNERDØRER
Kvalitet

Dører med dette ikonet oppfyller europeiske
krav til CE-merking.

Dører som er DDK-merket, er fremstilt av materiale
som har gjennomgått mange kvalitetskontroller
under hele produksjonsprosessen.

5 års produktgaranti

5 års garanti

Kvalitetsikoner

CE-merking

Vi står inne for kvaliteten og gir deg 5 års
garanti på produktene.

8 års formstabilitetsgaranti

Kvalitetsikoner

I tillegg til vanlige garantier gir vi hele 8 års
garanti på dørens formstabilitet.

10 års formstabilitetsgaranti

Vi står inne for kvaliteten og gir deg 5 års
garanti på produktene.

Finish

Overflatebehandling av svært høy kvalitet
som gjør døren glatt og lett å rengjøre.

Lyd

I tillegg til vanlige garantier gir vi hele 10 års
garanti på dørens formstabilitet.

Dørens spesielle konstruksjon er med på å dempe
gjennomtrengningen av forstyrrende lyder.

Lyd

Massiv konstruksjon

Denne døren er massiv, noe som gir en økt
kvalitetsfølelse og bedre stabilitet.

Dørens stabile konstruksjon medvirker til
en markant støyreduserende effekt.

( )

( ) gjelder kun Tradition i clever-line serien

U-verdi

Disse dørene har en god isoleringsevne
som sparer energi.

Innbruddsforsterket

Disse dørene er utstyrt med forsterkninger
som vanskeliggjør innbruddsforsøk.

Lavenergi

Produkter med dette ikonet er spesialbygd for å
klare de ekstra høye energikrav som kreves i blant
annet passivhus og plussenergihus.

*

* Gjelder kun ECO.
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GÅ INN GJENNOM
BÆREKRAFTIGE DØRER
Hos Swedoor arbeider vi hele tiden med å bli enda mer bærekraftige. Men det
synes vi bare er naturlig for en virksomhet som lager produktene sine av tre.
Tre fortjener respekt. Og selv om det er en fullt ut gjenbrukbar naturressurs,
er det likevel viktig å velge de rette samarbeidspartnerne.
Vi velger samarbeidspartnere som deler ønsket vårt om en bærekraftig praksis,
og vi ønsker kun å arbeide med tømmer fra bærekraftig skogsdrift og
sertifiserte leverandører.
Vi har en politikk vedrørende innkjøp av bæredyktig tømmer og vi er meget
stolte over å ha mottatt FSC® og PEFCTM multisite chain of custodysertifisering på alle våre europeiske marked.
Alle JELD-WENs dører oppfyller kravene til den nye EU tømmerforordningen,
gjelder fra mars 2013, som har til hensikt å bekjempe handel av ulovlig hogget
tømmer.
Hvis du ønsker å se en liste over sertifiserte produkter og lese mer om
miljøpolitikken vår, anbefaler vi at du går inn på swedoor.no.
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CHARACTER Digits, NCS S 2570-Y90R
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YTTERDØRER
INNLEDNING

YTTERDØRER
HJEMMET DITT
– UTENFRA OG INN
Swedoors store utvalg av ytterdører gir deg store
muligheter til å velge den stilen som passer deg
best. Du kan designe døren på mange ulike måter
og velge mange praktiske funksjoner, og så gir vi
deg mulighet til å velge den kvaliteten som passer
for deg – enten ADVANCE-LINE eller clever-line.
Finn din egen favoritt og bli inspirert med nettfunksjonen Designverktøy, hvor du kan teste
ytterdørene i virkelige miljøer. Du finner den på
swedoor.no.
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KONKRETE FORDELER VED
YTTERDØRENE FRA SWEDOOR
Unik glassdesign uten lister*
Med vår patenterte Charactermetode™, der glasset integreres helt uten
glasslister, kan du skape et unikt inngangsparti med stilrent utseende.
Unik glassdesign med lister**
Med vår patenterte JW-metode™, der glasset monteres med skjøtefrie
glasslister uten verken synlige eller usynlige skruer, kan du skape et unikt
inngangsparti med svært høy finish og et enhetlig utseende.
Tetning som gjør jobben
Kuldebestandig silikonlist holder døren tett, og bidrar til energisparing og
bedre inneklima.
Smarte hengsler som ikke vises*
Innfelte, skjulte hengsler gjør døren både penere og sikrere.
Smarte hengsler som vises**
Kulebærende hengsler med bakkantsikring gjør døren svært sikker og slitesterk.
Solid oppbygning
Dørens massive konstruksjon øker holdbarheten, forbedrer varmeisoleringen,
demper lyd og gir en eksklusiv følelse.
Sikkert valg
Kraftig låskonstruksjon og forsterket sluttstykke gir økt sikkerhet og trygghet,
både når du er hjemme og bortreist.
Kvistfri karm av høyeste kvalitet
Nøye utvalgt karmvirke og patentert terskelløsning gir en slitesterk konstruksjon
med lang levetid.
Enkel montering
FrameFast – patentert monteringssett som forenkler profesjonell montering
og tilrettelegger for enkel etterjustering.
Generøse garantier
Ved hjelp av høy materialkvalitet og omfattende testing kan vi gi markedets
beste garantier. 5 års fabrikkgaranti og opp til 10 års formgaranti.
Bærekraftig holdning
Dørene er FSC-merket, noe som garanterer bærekraftig skogbruk
– en holdning vi håper at du verdsetter.

* Gjelder Character
** Gjelder samtlige ADVANCE-LINE-produkter unntatt Character
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SE INNBRUDDSFORSØKET PÅ SWEDOOR.NO
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YTTERDØRER SIKKERHET

TRYGGHET ER MER ENN Å SIKRE
VERDISAKENE DINE.
VELG EN EKTE SIKKERHETSDØR
FRA SWEDOOR.

INNBRUDDS/SIKKERHETSKLASSE RC3
IHT. EU-NORMER
Du kan stole på at døren holder hva vi lover!

PATENTERT KARMINNFESTING
Låser effektivt karmen i veggkonstruksjonen.

ISOLERT SIKKERHETSGLASS
Innbruddstyven kan slite seg ut uten å komme gjennom.

PATENTERT DØRBLADSKONTRUKSJON
Materialet ”fjærer” istedenfor å gi etter.

PASSER OGSÅ FOR ALTAN/TERRASSEDØR
Forsterk boligen der innbruddsforsøket er vanligst.

STORT DESIGNUTVALG
Gjelder de fleste dører i ADVANCE-LINE.

For å trives hjemme og kunne sove rolig om natten må du kjenne deg trygg. Trygg på at du ikke skal
våkne med en innbruddstyv i soverommet. Trygg på at du ikke skal komme hjem til et ødelagt hjem
som er tømt for verdisaker. Trygg på at du har en dør som holder ubudne gjester borte.
Med en sikkerhetsdør fra Swedoor kan du trives og føle deg trygg.
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Sikkerhet

NYE UNIKE
SIKKERHETSYTTERDØRER
I TRE
Våre nye sikkerhetsklassifiserte ytterdører kan måle seg med
en hvilken som helst designdør - og det uten at de mister
noen av sikkerhetsfordelene.
For villaeieren innebærer dette unike ytterdører – og for
innbruddstyven betyr dette en tøff match.
Sikkerhetsytterdører er ikke alltid de mest stilfulle dørene på markedet.
Swedoor sine nye sikkerhetsklassifiserte ytterdører er produsert av tre
som isolerer bedre enn stål og samtidig har de nye sikkerhetsytterdørene samme innbruddssikkerhet som tradisjonelle sikkerhetsdører.
Prikken over i’en er det store utvalget av forskjellige design man får
med sikkerhetsytterdørene. Denne kombinasjonen av forbedret isoleringsevne, sikkerhet og design gjør Swedoor sitt nye dørsortiment til et
velkomment tilskudd på markedet.
Våre nye ytterdører er sikkerhetsklassifisert RC3 iht. EN 1627, men det
som gjør dørene helt unike er muligheten til å sette glass i døren – en
designdetalj som tidligere har krevd dyre spesialløsninger. I det brede
sortimentet finnes det til og med dører som passer som altandører og
som allikevel tilfredsstiller kravene til sikkerhetsdører
Dette innebærer en sikkerhetsklassifisert ytterdør
Ulike sikkerhetsklasser viser hvor motstandsdyktige produktene og
materialet er mot innbrudd, vandalisme osv. Standarden EN 1627
RC3 innebærer at under testing må døren motså 5 minutters
innbruddsforsøk med blant annet brekkjern.
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Glass
Sikkerhetsglass av type P5A som har
høy motstand mot innbruddsforsøk
med bl.a. brekkjern.

YTTERDØRER SIKKERHET

Karmhylse
Maskingjenget for innfestning til
karmbeslag, produsert av herdet stål.
8 stykker på hver karmside, altså dobbel
innfestning. Sitter fast i forsterkningsbeslaget på karmens bakside.

Forsterket karmbeslag
Spesiallaget forsterkning som sitter
på baksiden av hver karmside.
Sluttstykke
Tre sluttstykker per karm til hakereilene
(espanjolett). Forsterket type,
festet fast i karmforsterkningsbeslaget.
Henglser
Tre forsterkede hengsler, fastmontert
i forsterkningsbeslaget.
Dørforsterkningstilbehør og dekkskilt
Dørforsterkningstilbehør med skjult
forsterkning på låsekassen.
Hakereilelås
Forsterket 3-punkts espanjolett.
Låsesylinder
Velg mellom sylinder 1312 eller 1212.
Størrelser
KYH M20-22 og KYB M8-11,
øvrige fås på forespørsel.
Sortiment
Valgmulighetene er mange ettersom
sikkerhetsklassifiseringen tilbys i de fleste
modellene i ytterdørseriene Character,
Classic og Function.
Husk at
Karmens forsterkninger gjør at
karmyttermålet øker med 12 mm i
bredden jamført med en standard ytterdør.
F.eks blir KYB i modul 10
1000 mm istedet for 988 mm.
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CHARACTER Cifro
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YTTERDØRER LYD

Støyreduserende

HYSJ!
SILENCE, PLEASE
Med sin spesielle trefiberstamme gir ytterdørene i ADVANCE-LINE
Character, Function og Classic en svært god støydemping allerede
i originalutgaven. Mange av ytterdørene våre kan også bestilles
i lydklassifisert utgave, der vi ved hjelp av en patentert teknikk
kan tilby i R’w38-44dB i klassifisert utførelse.
Lydreduksjonen kan også kombineres med brannklasse slik at
dørene oppfyller klasser EI30/38dB-EI30/44dB. Disse dørene
brukes ofte til såkalte svalganger, men blir stadig mer populære
i vanlige hus der det er ønske om støydemping.
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ECO

ET GODT
MILJØVALG
På samme måte som du velger økologiske matvarer, kan du også
velge ECO som tilvalg når du ønsker å gjøre en ekstra innsats for
miljøet og samtidig energisikre ditt hus for fremtidige EU-krav. Det
er også valget for deg som bygger passivhus, lavenergihus eller
0-energihus.
Når du velger ECO til din ytterdør, sidefelt eller overlys får du et
produkt med svært gode isolerende egenskaper (lav u-verdi) og
bærekraftige materialer basert på de beste miljø- og gjenvinningsegenskaper. De fleste komponentene i disse produktene
er trebaserte og materialet kan spores tilbake til sin opprinnelse for
å kunne sikre et bærekraftig skogbruk i samsvar med FSC (Forest
Stewardship Council) og EUTR (European Timber Regulation).
Sidefelt, overlys og dører med glassåpning utstyrt med
høyisolerende 3-lags glasskassetter.
Bra for lommeboken og kalde føtter
I tillegg til å gjøre en innsats for miljøet reduserer du også dine
oppvarmingskostnader og forbedrer ditt inneklima.
Tilvalget ECO erstatter vår tidligere lavenergi dørserie Arctic.
Sammenlignet med Arctic er energiverdiene forbedret ytterligere
samtidig som vi har erstattet den tidligere EPS-kjernen med en
mer miljøvennlig trebasert fiberkonstruksjon. I tillegg behøver du
ikke lengre gi avkall på designet ettersom ECO nå fås som tilvalg til
de fleste modeller i Character, Function og Classic-serien.
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YTTERDØRER – ENERGI

ØNSKER DU
EN ANNEN FARGE
ENN GRØNN?
BARE TA DET ROLIG
VÅRE GRØNNE
DØRER FÅES I
ALLE FARGER.

23

HVEM SIER AT DØRER
MÅ VÆRE KJEDELIGE?
De riktige ytterdørene kan gjøre all verdens forskjell. De kan forsterke husets
unike kvaliteter og forlenge dets linjer i det uendelige, samtidig med at de kan
fange inn husets sjel og familiens personlighet. Med Character-serien får du
mulighet til å skreddersy døren med et personlig uttrykk til nettopp ditt hus.

CHARACTER Dots, NCS S 9000-N

CHARACTER Square, NCS S 5020-R90B

CHARACTER Digits, NCS S 2570-Y90R
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YTTERDØRER
INSPIRASJON
CHARACTER Pulse med sidefelt og overlys, NCS S 9000-N
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FUNCTION Volga med sidefelt, eik
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YTTERDØRER
INSPIRASJON

GJØR BILDET KOMPLETT
MED YTTERDØRER
Ytterdørene i Function-serien er inspirert av funkisbevegelsen og funksjon
alismens arkitektur. En tradisjon som hyller det enkle og funksjonelle.
Og det kan ses. Disse dørene er stilsikre og karakteristiske og har som
funksjon å komplettere bildet av en sikker og flott kvalitetsdør.

FUNCTION Nile, eik

FUNCTION Amazon

FUNCTION Hudson
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UTSIKT TIL
KLARE FORDELER
Hvis du velger en dør fra Character-serien, kan du blant annet se frem til
unike glassløsninger. Vår patenterte Character-metode™ gjør det mulig å
skjære ut glassåpninger i et antall former og bygge dem direkte inn i dørens
grunnkonstruksjon. Med et naturlig og flott resultat som gir boligen din
ekstra personlighet.

CHARACTER Pixel, NCS S 6020-G10Y

CHARACTER Domino
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YTTERDØRER
INSPIRASJON
CHARACTER Leon, NCS S 9000-N
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CHARACTER Dots, NCS S 4050-Y80R
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YTTERDØRER
INSPIRASJON

FORSKJELLEN LIGGER
I DETALJENE
Ytterdøren er en viktig del av husets arkitektur og uttrykk. Ettersom det
er inngangen til huset ditt, så får den naturligvis en del oppmerksomhet.
Derfor kan du med farger og design la ytterdøren sette et diskré eller
markant preg på den samlede opplevelsen av boligen din.

CHARACTER Square, NCS S 9000-N

CHARACTER Beat, NCS S 3502-Y

FUNCTION Bering
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EN YTTERDØR SOM SIER
“KIKK INN”
Har du vurdert å skaffe deg en ytterdør
med glass? Det er mange fordeler, og du
trenger ikke være bekymret for sikkerheten – de aller fleste ytterdørene i
Swedoors sortiment er nemlig innbruddsforsterkede. Så kan du i stedet for glede
deg over å få mer lys inn i entreen, som
ellers ofte er mørk. Der er også en trygghet i å kunne se hvem som står utenfor,
før du åpner døren. Gå på oppdagelsesferd i det store utvalget av dører og
glasstyper til døren.

FUNCTION Caribbean, NCS S 5020-R90B

FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R

FUNCTION Indus
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YTTERDØRER
INSPIRASJON
FUNCTION Volga, NCS S 9000-N
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CLASSIC Delius, NCS S 9000-N
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INSPIRASJON

Utstråler boligen din klassisk håndverksmessig kvalitet i beste
tradisjon? Da kan du med ditt valg av design og kvalitet på
ytterdøren understreke boligens arkitektur og stil. For eksempel
ved å velge en dør med mange små detaljer, slik som dørene
i Swedoors Classic-serie. Du kan forsterke stilvalget ytterligere
gjennom valget av farger til ytterdøren, og Swedoor gir deg
mange valgmuligheter. Hvis boligens arkitektur er litt mer anonym,
kan du med valget av design på ytterdøren gi den en tydeligere
stilretning.

YTTERDØRER

YTTERDØREN UNDERSTREKER
HUSETS ARKITEKTUR

CLASSIC Chopin, NCS S 5020-R90B

CLASSIC Beethoven
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NÅR DØREN GÅR I ETT
MED HUSET
Ytterdører i Classic-serien blir ofte en integrert del av huset. Som en
harmonisk helhet som forsterker det samlede klassiske uttrykket med sine
vakre detaljer. Classic-ytterdører byr på flere klassiske variasjoner: fra de
romantiske, runde linjene til de rolige og rette. Kan du se det for deg?
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CLASSIC Debussy, NCS S 6020-G10Y

CLASSIC Rossini

CLASSIC Monteverdi

CLASSIC Clementi, NCS S 9000-N

CLASSIC Beethoven, NCS S 1040-G90Y

YTTERDØRER
INSPIRASJON
CLASSIC Delius, NCS S 0502-Y
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CLASSIC Debussy, NCS S 0500-N

38

YTTERDØRER
INSPIRASJON

GJØR HUSET DITT TIL
EN NYKLASSIKER
Det å finne husets unike, klassiske uttrykk er ikke så vanskelig som du kanskje
tror. Den tradisjonelle sjel, inntrykket av en annen tid. Dørene i Swedoors
Classic-serie er dører med klassiske detaljer og linjer som følger og forlenger
husets egne. Med de mange spennende mulighetene i Classic-serien kan du
helt sikkert også finne en dør som passer til ditt unike hus.

CLASSIC Corelli, NCS S 5020-R90B

CLASSIC Delius

CLASSIC Sousa, NCS S 7000-N
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CHARACTER

GI HUSET DITT LITT
MER KARAKTER
Character-ytterdørene gir deg fantastiske muligheter til å skape
et stilrent inngangsparti med et personlig uttrykk. Du får en
unik dør som er skreddersydd til din smak og ditt hus. Characterserien setter en ny standard for betydningen av “rene linjer”.
Dørene har unike glassåpninger som bygges inn i dørens grunnkonstruksjon (Charactermetoden™). Det gjør det mulig å skjære
ut glassåpningen i unike former. Konstruksjonsmetoden betyr at
du får en dør helt uten skjøter og synlige fester. Skjulte hengsler
understreker dørens rene linjer, og sammen med den solide
konstruksjonen med en kjerne av trefiber gir det en eksklusiv
følelse. Sist, men ikke minst, er Character-dørenes konstruksjon
svært innbrudssikker, noe som gjør dem til et trygt valg.
Alle Character-dørene våre fås også som pardører.

CHARACTER Identity, NCS S 5020-R90B
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YTTERDØRER PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Lilly

CHARACTER Orbit

CHARACTER Orchid

CHARACTER Tone

SPESIELLE EGENSKAPER

CHARACTER Leon, NCS S 4050-Y80R

CHARACTER
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unike glassåpninger
Skjulte hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CHARACTER Ocean

CHARACTER Tower, NCS S 0500-N
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CHARACTER Step

CHARACTER Dice, malt i spesialfarge

CHARACTER Cosmos

CHARACTER Tajo

CHARACTER Beat

CHARACTER Drop

YTTERDØRER PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Dots

SPESIELLE EGENSKAPER

CHARACTER Domino

CHARACTER Pulse, NCS S 2570-Y90R

CHARACTER
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unike glassåpninger
Skjulte hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CHARACTER-dørserien åpner
opp for et vell av muligheter. Du
kan blant annet få husnummeret
skrevet i døren med glass og oppnå en unik design- og lyseffekt.

CHARACTER Cifro

CHARACTER Cifro, NCS S 6020-G10Y
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YTTERDØRER PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Canvas

CHARACTER Prisma

CHARACTER Digits

CHARACTER Numerus

SPESIELLE EGENSKAPER

CHARACTER Luna, NCS S 7000-N

CHARACTER
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unike glassåpninger
Skjulte hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CLASSIC

KLASSISK
FRA YTTERST TIL INNERST
Inspirasjonen til Classic-dørserien er hentet fra klassisk arkitektur
fra forrige århundre. Det historiske uttrykket er kombinert med
en moderne konstruksjon med en solid kjerne av trefiber.
For å sikre en harmonisk og flott finish på dørene med glass har
vi brukt JW™-metoden ved konstruksjonen av dørene. Metoden
innebærer at vi kan lage dører med et svært høyt finishnivå og
et ensartet utseende helt uten skjøter og synlige fester (f.eks.
skruer eller spiker). Dette gir dørene et stilrent uttrykk både
innenfra og utenfra. Konstruksjonen gjør også dørene ekstremt
innbruddssikre og vanskelige å forsere.
I tillegg gjør dørenes unike tetning dem svært motstandsdyktige
overfor vann og vind. På den måten reduserer du energiutgiftene
og forbedrer inneklimaet.

CLASSIC Delius, NCS S 4050-Y80R
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YTTERDØRER PRODUKTER
CLASSIC

CLASSIC Ravel

CLASSIC Beethoven

SPESIELLE EGENSKAPER

CLASSIC Puccini, NCS S 5020-R90B

CLASSIC
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CLASSIC Corelli

CLASSIC Debussy

CLASSIC Scarlatti

CLASSIC Ives

CLASSIC Bizet

CLASSIC Brahms (fås også med sprosser)

CLASSIC Monteverdi, NCS S 3502-Y
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YTTERDØRER PRODUKTER
CLASSIC

CLASSIC Schubert

CLASSIC Händel

SPESIELLE EGENSKAPER

CLASSIC Satie

CLASSIC Mozart,
NCS S 6020-G10Y

CLASSIC
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CLASSIC Schumann, eik
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CLASSIC Scott

CLASSIC Casella

CLASSIC Schumann

CLASSIC Rossini

CLASSIC-dørserien gir boligen din
et gjennomført uttrykk, blant annet
med naturmaterialer, flotte mønstre
som er sporfrest i døren, og innebygde
dekorasjoner som kan videreføre
husets linjer og skape et harmonisk
helhetsinntrykk.

YTTERDØRER PRODUKTER
CLASSIC

CLASSIC Chopin

CLASSIC Clementi

CLASSIC Albinoni

CLASSIC Grieg

SPESIELLE EGENSKAPER

CLASSIC Wagner, NCS S 9000-N

CLASSIC
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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FUNCTION Atlantic, spesiell farge

FUNCTION Sargasso

FUNCTION

FORM MØTER
FUNKSJON
Function-ytterdørene har rene og enkle linjer som leder tankene
hen mot funksjonalistisk arkitektur. Kombinasjonen av den
funkisinspirerte designen og den solide konstruksjonen har
resultert i en slitesterk ytterdør som oppfyller strenge krav.
I likhet med dørene i Classic-serien har Function-dørene en solid
kjerne av trefiber.
Vi har brukt JW™-metoden ved konstruksjonen av alle dørene
med glass for å sikre et ensartet utseende og et høyt finishnivå
uten skjøter og synlige fester. Dette understreker dørenes stilrene
uttrykk og gjør dem svært innbruddssikre.
Function-dørene er svært motstandsdyktige overfor vann og vind,
noe som sikrer god slitestyrke og hjelper deg med å redusere
energiutgiftene.

FUNCTION Hudson, NCS S 0502-Y
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YTTERDØRER PRODUKTER
FUNCTION

FUNCTION Elbe

FUNCTION Baltic

FUNCTION Indus

SPESIELLE EGENSKAPER

FUNCTION Caribbean, NCS S 6020-G10Y

FUNCTION
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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FUNCTION Bering

FUNCTION Barents

FUNCTION Ganges

FUNCTION Aral
(fås også med sprosser)

FUNCTION Como
(fås også med sprosser)

FUNCTION Caspian, NCS S 5020-R90B
(fås også med sprosser)
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YTTERDØRER PRODUKTER
FUNCTION

FUNCTION Bengal

SPESIELLE EGENSKAPER

FUNCTION Amazon

FUNCTION Suez

FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R

FUNCTION
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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FUNCTION-dørserien kan gjøres
enda mer stilsikker og karakteristisk.
Gi døren akkurat den fargen du
ønsker, eller la materialets naturlige
farge gjøre arbeidet. Valget er ditt.

FUNCTION Nile, eikelist

FUNCTION Nile, NCS S 9000-N
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YTTERDØRER PRODUKTER
FUNCTION

FUNCTION Nile, eikelist

FUNCTION Donau, eik

FUNCTION Nile, eik

FUNCTION Volga, eik

SPESIELLE EGENSKAPER

FUNCTION Bering, eik

FUNCTION
Støyreduserende
Høy isoleringsevne
Innbruddsforebyggende
Unik glasskantlist
Justerbare hengsler

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CLEVER-LINE YTTERDØRER

VELG EN
FUNKSJONELL DØR
clever-line-serien byr på standard ytterdører med ulike typer
design – både tradisjonelle og moderne. Dørene har en lett,
fullisolert kjerne, justerbare hengsler og ekstra forsterket
sluttstykke.

P-100

P-200
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P-1100

Denne serien finnes kun i fargen NCS S 0502-Y.

YTTERDØRER PRODUKTER
CLEVER-LINE

P-500

P-1200

P-1300

SPESIELLE EGENSKAPER

P-400

P-710

P-1400

P-1700

CLEVER-LINE YTTERDØRER
God isoleringsevne

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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BODDØRER

ENKLE DØRER
TIL BODEN
KALDBODDØRER
Boddørene våre har svært enkel isolering og bør kun
brukes i uoppvarmede områder med liten eller ingen
temperaturforskjell mellom inne og ute. Disse dørene er
kledd med bjørkeplywood som skal overflatebehandles
umiddelbart ved montering. Man kan velge mellom både
maling og beis, og det bør påregnes at det kan forekomme
visse mindre skjøter og korrigeringer i overflaten. Dersom
man ønsker mest mulig jevn overflate, bør døren pusses
med sandpapir før den behandles med dekkende maling.
Boddørene leveres alltid montert i karm.

BODDØR I30 Stølen

BODDØR I30G Stølen med glass

BODDØR I40 Solbo

BODDØR I40G Solbo med glass
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YTTERDØRER BODDØRER
BODDØRER

VARMBODDØR Sälen*

VARMBODDØR Trysil* med glass

VARMBODDØR Sälen*

VARMBODDØR Trysil*
VARMBODDØR Sälen* med glass

VARMBODDØRER
Varmboddørene er mer lik vanlige ytterdører. De har en sandwichkonstruksjon som gir pålitelig formstabilitet. Varmboddøren er
beregnet for områder med begrenset oppvarming, der innetemperaturen blir max 18 grader.
Disse dørene er kledd med sporfrest bjørkeplywood som skal
overflatebehandles umiddelbart ved montering. Man kan velge
mellom både maling og beis, og det bør påregnes at det kan
forekomme visse mindre skjøter og korrigeringer i overflaten.
Dersom man ønsker mest mulig jevn overflate, bør døren pusses
med sandpapir før den behandles med dekkende maling.
Boddørene leveres alltid hengt i karm.

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no

* Kan fås med sparkeplate som tilvalg.
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CLASSIC Debussy med klart glass, NCS S 0502-Y
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YTTERDØRER PARDØRER

DOBLE YTTERDØRER

FØL DEG DOBBELT
SÅ VELKOMMEN
Har du noensinne vurdert å skaffe deg pardører? De kan gi inngangspartiet ditt et eksklusivt og luftig uttrykk og samtidig løse
en rekke praktiske utfordringer. De kan for eksempel gjøre det
lettere for deg når du skal manøvrere en barnevogn, en ny sofa
eller andre store gjenstander inn og ut av huset.
Entreen din kan nesten komme til å føles dobbelt så stor med alt
det lyset som pardørene slipper inn. Ja, det er nesten slik at man
føler seg ekstra velkommen. En pardør består av en gangdør
som brukes til å gå inn og ut av, pluss en skåtedør som vanligvis
vil være lukket. Du kan få en lang rekke av dørmodellene våre
som pardører.
Les mer om mulighetene dine med pardører på swedoor.no
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SIDEFELT OG OVERLYS

SLIPP LYSET INN
FRA ALLE SIDER
Sett ditt personlige preg på ytterdøren og entreen med vinduer som slipper
lyset inn. Vårt store utvalg av ytterdører byr på en nærmest uendelig mengde
muligheter og variasjoner.
Glassåpninger i selve døren eller i kombinasjon med vinduer rundt døren
– såkalt sidefelt og overlys – skaper romslighet. De slipper inn lyset og gir
en følelse av åpenhet, både innenfra og utenfra. Hvis du ønsker at ingen
skal kunne se inn utenfra, velger du overlys eller frostet sidefelt. Hvis du vil
ha mer lys eller vil kunne se hvem som kommer på besøk, velger du sidefelt.

Sidefelt og overlys tilbys som malt og i eik.
Velg mellom klart glass, frostet glass, cotswoldglass eller maskinantikt glass.

Sidefelt SL0

Sidefelt SL1

Overlys
Eik med klart glass
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Sidefelt SL2

Sidefelt SL3

Overlys
Hvit med klart glass

YTTERDØRER SIDEFELT OG OVERLYS

CHARACTER Pulse med sidefelt og overlys, NCS S 9000-N
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ADVANCE-LINE-dører kan fås
i de fleste NCS S- og RAL-farger

FARGER YTTERDØRER

FARGEVALGET
ER DITT
Hvis du ønsker farge på ytterdøren, kan du velge
mellom ni flotte farger. Swedoor-fargepaletten er
et stilsikkert valg som er sammensatt av de dyktige
ekspertene våre for å gjøre det lettere for deg å
finne en farge som passer til din ytterdør og ditt hus.
Når du velger ytterdør fra ADVANCE-LINE-serien,
får du ekstra mange muligheter til å blande akkurat
den fargen du har drømt om. Vi kan levere i stort
sett alle* NCS S- og RAL-farger, så du har frihet til
å være kreativ med fargemulighetene.
Du kan også velge to-farget dørblad eller karm. En
farge på hver side.

Basis
NCS S 0500-N

* Du får beskjed av oss dersom du velger en farge fabrikken ikke kan blande med tilfredsstillende kvalitet.
Oppgitte fargekoder kan være noe annerledes i virkeligheten enn de er på trykk i denne brosjyren.
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Basis
NCS S 3502-Y

Basis
NCS S 7000-N

Basis
NCS S 9000-N

YTTERDØRER
FARGER

Standard
NCS S 0502-Y

Basis
NCS S 2570-Y90R

Basis
NCS S 4050-Y80R

Basis
NCS S 6020-G10Y

Basis
NCS S 5020-R90B

CLASSIC Debussy, vises her med klart glass.
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TILBEHØR

SMARTE LØSNINGER SOM
KOMPLETTERER YTTERDØREN
Når du har funnet akkurat den døren som passer best til huset ditt, så er det de små og
gjennomførte detaljene som kompletterer kvaliteten og setter prikken over i-en. Et godt
eksempel er kvalitetshengslene som følger med en SWEDOOR JW-dør. Vi tilbyr også et
bredt sortiment av tilbehør som gir deg mulighet til å få akkurat den ytterdøren som passer
perfekt til huset ditt – både når det gjelder funksjonalitet og utseende.
Se mer på swedoor.no
Sølv

Hvit*

Svart*

YALE DOORMAN
En virkelig smart måte å forenkle livet på når du skal
inn og ut av huset.
• nøkkelbrikke eller kode (fjernkontroll kan kjøpes)
• automatisk låsing
• alltid mulig å åpne
• taleinstruksjoner
• innebygd innbruddsalarm
• finnes i sølv, hvit* og svart* (*= bestillingsvare)
• fungerer med app for smarttelefon

FRAMEFAST GJØR MONTERINGEN ENKEL OG NØYAKTIG
FrameFast er en patentert monteringsløsning som består av to hoveddeler:
monteringshylser med ekstra stor kontaktoverflate, og selvsentrerende skruer for
nøyaktig montering. Ved hjelp av hylsene
justerer og retter du enkelt karmen i
nøyaktig posisjon før du til slutt låser
karmen med skruene.
Tre er et levende materiale som kan bevege
seg over tid. Med FrameFast er ikke dette
noe problem, ettersom du enkelt kan etterjustere karmen et par mm uten å måtte
fjerne lister og gerikter. I tillegg til hylser og
skruer inneholder monteringssettet plugger
og ekstra stabiliseringsbrikker for optimal
montering i alle posisjoner.
Se hvor enkelt det er å montere en karm
med FrameFast på swedoor.no.

VRIDER
Dørvrideren gjør den nye ytterdøren din komplett.
Vi tilbyr solide modeller av høy kvalitet og i ulike
utførelser. Modell 1918 og 1935 finnes i matt
krom, matt messing og brunoksidert utførelse.
Modell 6616 finnes i matt krom og messing.

Modell 1918

Modell 1935

Vi forbeholder oss retten til visse produktendringer.
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Modell 6616

YTTERDØRER

Dørene i Character™-serien har
kraftige innfelte hengsler som ikke
er synlige når døren er lukket.
Dette forsterker det stilrene og
eksklusive uttrykket. Hengselet
felles inn i dørbladet og karmen,
noe som gjør konstruksjonen
svært vanskelig å manipulere
for ubudne gjester. Hengslene er
justerbare i flere retninger, noe
som gjør det enkelt å etterjustere
dørene.

HENGSLER CLASSIC
OG FUNCTION
Disse dørene er utstyrt med
to symmetrisk plasserte,
kraftige kulelagerhengsler
som er justerbare både
horisontalt og vertikalt.
Solid bakkantsikring i
herdet stål.

LÅSKASSE, SLUTTSTYKKE OG TERSKEL

TILBEHØR

HENGSLER CHARACTER

Låskasse med hakereile som gir godt feste til
karmen og gjør det ekstra vanskelig å bryte opp
døren. Det forsterkede sluttstykke beskytter godt
mot innbrudd og gir mulighet for enkel justering
av dørens tetthet.
Alle ytterdørene i ADVANCE-LINE-serien leveres
med vår patenterte løsning hvor tettelisten er
montert på dørbladet. ECO og clever-line leveres
med to ulike typer kompositt-terskler.
Plastkiler mellom karmsidestykker og terskel
motvirker at fukt trekker oppover og forårsaker
råteskader.

VELG MELLOM FIRE GLASSTYPER

ELEKTRONISK DØRKIKKERT

Til de fleste av ytterdørene våre kan du selv velge glasstype.
Klart eller Cotswold er standard (avhengig av design), og Frostet
eller Maskinantik tilvalg. Alle dørene er selvsagt utstyrt med en
isolert glasskassett for god energibesparelse.

Det er ingen grunn til at du skal føle deg det
minste utrygg når du åpner døren. Med en
dørkikkert vet du alltid hvem du åpner for.
Dørkikkerten fås som tilleggsutstyr på alle
enkeltdører hvor det er designmessig mulig.

LÅSKASSE 2500

Klart glass

Cotswoldglass

Låskasse 2500 holder høy standard
og gir ekstra god sikkerhet, og den
gjør det enklere å både låse og
låse opp døren. (Før avlåsing skal
håndtaket løftes oppover.)

SPARKEPLATE
Beskytter døren mot skomerker og slitasje
– og får den til å vare enda lenger.

Sandblåst glass

Maskinantikk
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UNIQUE 03L og GW03L, NCS S 9000-N
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INNERDØRER
INNLEDNING

INNERDØRER
DEKORER MED
INNERDØRER
Innerdører er en viktig del av husets stil og
stemning. Når du velger nye dører, bør du
naturligvis velge et design som passer til
hjemmet ditt. Men dørene våre kan mye
mer enn bare å lukke et hull i veggen.
Swedoors store sortiment gir nesten
endeløse muligheter for å kombinere farger
og former med ulike overflater, fyllinger,
glass og karmløsninger. Du kan få dører med
lydisolerende egenskaper, skyvedørsløsninger
og et stort utvalg spennende pardører.
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KVALITET
TVERS GJENNOM
Uttrykket “kvalitet tvers gjennom” kan tas helt bokstavelig
når det dreier seg om dører.
Du er sikker på å komme hjem med en kvalitetsvare uansett hvilken dør du velger fra Swedoor.
Vi produserer alle dørene våre selv, slik at vi best
mulig kan sikre at hver dørløsning tilfredsstiller de

72

kravene om håndverksmessig kvalitet som alle
med rette kan stille til et produkt som skal vare
og se fint ut i mange år.

INNERDØRER

INNLEDNING

73

VI HAR GJORT DET
ENKELT FOR DEG Å
FINNE RIKTIG KVALITET
Flere av dørene våre har det ytre til felles, men kvalitetsforskjellen gjemmer
seg inne i døren og i dørens finish.
Med de to produktlinjene våre, ADVANCE-LINE og clever-line, kan du
gjennomføre stilen på dørene dine i hele huset og samtidig velge de
kvalitetene og finessene som passer til der døren skal brukes i boligen.
Hvis du bor i et hus, ønsker du kanskje dører med samme utseende overalt,
men vil samtidig velge én kvalitet til kjelleren og en annen til resten av boligen.

ADVANCE-LINE er en serie med
produkter som gir deg et utall muligheter
for å arbeide med materialer, farger,
funksjoner og størrelser når du skal
designe de nye dørene dine.
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INNERDØRER
INNLEDNING

clever-line er en serie standarddører
med fokus på funksjonalitet. Dørene
finnes i et begrenset antall designer
og modeller, men alle er av god, solid
kvalitet og oppfyller de grunnleggende
behovene.
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DITT MODERNE
GJENNOMBRUDD
Stilen er ren, men samtidig
vennlig og åpen. Som et blankt
lerret som bare venter. Her er
det rom for lek. Rom for å
slippe løs kreativiteten og innta
rommet.

UNIQUE GW04L, NCS S 5005-Y50R

UNIQUE 01L GWA 1120

UNIQUE GW01L speil

UNIQUE 01L tavle
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INNERDØRER

INSPIRASJON

UNIQUE 01L tavle
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TA NATUREN
MED INN
Nye ideer oppstår når kontraster møtes. Uventede uttrykk.
Som når hjemmets varme og personlighet møter naturens
rå krefter. Og skaper et moderne preg.

UNIQUE 01L, svart eik

UNIQUE GW01L, eik
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STABLE NATURE GW, valnøtt

INNERDØRER

INSPIRASJON
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MATCH DIN
PERSONLIGE STIL
Lek med former, farger og glass – og gjør din personlige stil enda mer
personlig. Mulighetene er mange, men vi har gjort det enkelt for deg å ta
et stilsikkert valg. Innred det moderne hjemmet ditt med moderne dører,
og ønsk alle velkommen inn.

STABLE EFFECT Q505, NCS S 9000-N

STABLE G68, NCS S 1502-G50Y
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STABLE NATURE GW, eik

INNERDØRER
INSPIRASJON

UNIQUE 03L GWA 320, malt i spesialfarge
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DEL ROMMET
MED SKYVEDØRER
Innvendige eller utvendige skyvedører er en elegant og diskré
løsning. For ikke å snakke om plassbesparende. Del rommet
med skyvedører og gi innredningen et annerledes, elegant og
enkelt preg – som her på bildet, hvor skyvedørene kompletterer
de elegante Hans Wegner-møblene på en flott måte.

UNIQUE GW01L skyvedør med speil, eik

COMPACT 03 skyvedør

UNIQUE 01L, valnøtt
UNIQUE GW01, valnøtt
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INNERDØRER

INSPIRASJON

83

LYSENDE
MULIGHETER
Skap lys og luft med glassdører der rommet ellers kan
bli mørkt og innestengt. Du kan velge mellom mange
ulike designer og typer glass, og hver for seg kan disse
gi samme dør og samme rom helt forskjellige uttrykk.

UNIQUE GW03L, svart eik
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INNERDØRER
INSPIRASJON

UNIQUE GW04L, svart eik

STABLE EFFECT Q510, NCS S 2570-Y90R

UNIQUE GW01L + GW01L, hvitpigmentert eik

STABLE EFFECT Q505, NCS S 5500-N
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STABLE EFFECT Q510
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INNERDØRER
INSPIRASJON

KLASSISK MED EN
MODERNE VRI
Gi klassikeren en moderne vri og få … en nyklassiker.
Unik og personlig. Og med et uendelig bredt repertoar.
Det er du som bestemmer hvor mye og hvor lite.
Miks og match – du har vunnet!

CRAFT 04, NCS S 2040-B

STABLE EFFECT H500

COMPACT SP10
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NORDISK
NATURLIGHET
Det nordiske lyset påvirker i høy
grad måten vi innreder boligen
på. Dørens design og fremtoning
er med på å understreke den
nordiske boligstilen – og gir den
en personlig vri.

COMPACT SP12, NCS S 3010-Y30R

CRAFT 04L

CRAFT 03, NCS S 9000-N

COMPACT SP12B
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INNERDØRER

INSPIRASJON

89

MIKS OG MATCH
Mange elsker å leke med farger og blande stilarter for å gi boligen
et personlig preg. Og det er vel ingen grunn til ikke å inkludere døren.
Se den som en del av hele innredningen. Bruke den til å skape
kontrast. Til å bygge bro mellom fargene på andre ting i rommet.
Eller rett og slett til å binde to rom sammen på en markant måte.

CRAFT 04L
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INNERDØRER
INSPIRASJON

COMPACT SP12, NCS S 4550-B

CRAFT 02B

CRAFT 04N

CRAFT SP6, NCS S 0530-G40Y
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RUSTIKK
ROMANTIKK
Har du tenkt på at døren kan brukes til å skape en
forventning om hva som finnes i rommet bak den?
Når det som dørdesignen uttrykker, er fint avstemt
med rommet du går inn i, skaper det harmoni og ro.

CRAFT SP10B, NCS S 2010-G10Y

COMPACT SP6B, NCS S 5500-N
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STABLE GW4

INNERDØRER

INSPIRASJON
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COMPACT SP10 + SP10, NCS S 0502-Y

94

INNERDØRER

Pardører tilfører boligen klassisk stil. Det er ganske enkelt flott og elegant, uansett om du velger
dører med eller uten glass – og vi gir dessuten mulighet for å få skreddersydd pardøren etter mål.
For selv om pardører kanskje ofte mest er til pynt, så er det både fint og praktisk å kunne lukke døren.

COMPACT SP6 + SP12

INSPIRASJON

FRIGJØR HJEMMETS
FULLE POTENSIAL

CRAFT SP10B + SP10B

UNIQUE GW04L + GW04L
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CHARISMA D200

96

INNERDØRER

CHARISMA

Med sine tredimensjonale mønster får disse dører en struktur
som utstråler personlighet og eksklusivitet, uansett om de plasseres
i moderne eller klassiske miljø. Charisma harmoniserer med de siste
møbel- og interiørtrendene og hjelper deg å sette ditt personlig preg
på dine omgivelser.

PRODUKTER

STRUKTUR
SOM SKILLER SEG UT

CHARISMA D100

SPESIELLE EGENSKAPER

CHARISMA D200

CHARISMA D300

CHARISMA
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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UNIQUE & PURITY

MODERNE DØRER
TIL MODERNE HJEM
Med skarpe linjer og en karakteristisk ramme
som går igjen på alle modeller, tilbyr Unique
og Purity en stilren dørdesign som åpner opp
for et vell av muligheter. Det er kun fantasien
som setter grenser.

UNIQUE er en dørserie som kan være både tidløs og moderne.
Utfordrende eller diskré. De flotte dørene har en kraftig fylling
og en ramme som er bredere enn modellen Purity (se nedenfor).
Unique-dørene er støyreduserende og leveres med en malt overflate.
I tillegg fås Unique i ulike typer finér og i mange ulike typer design
og uttrykk – alt etter hva du ønsker.

PURITY er en enklere versjon av Unique-serien. Purity er
hvitfoliert, og fyllingen er nesten like kraftig som på
dørene i Unique-serien. Purity-serien omfatter et mindre,
men populært utvalg av dørdesign.
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INNERDØRER
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 02L
PURITY 02L

UNIQUE 03L
PURITY 03L

PURITY

UNIQUE 04L
PURITY 04L

SE FORSKJELLEN

UNIQUE 01L
PURITY 01L

UNIQUE

PURITY

Forbedret overflate

Massiv konstruksjon

Massiv konstruksjon

Foliert overflate

Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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UNIQUE GW01L
PURITY GW01L

UNIQUE GW04L + GW04L
PURITY GW04L + GW04L

Hvis du ønsker en helt moderne og minimalistisk
stil i innredningen, kan du med fordel velge en
glassdør fra Unique-serien. Disse utmerker seg
ved at de ikke har de vanlige glasslistene, noe som
gir et enkelt utseende.

UNIQUE
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STABLE

UNIQUE GW02L
PURITY GW02L

UNIQUE GW03L
PURITY GW03L

INNERDØRER
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L whiteboard
PURITY 01L whiteboard

PURITY

UNIQUE 01L speil
PURITY 01L speil

SE FORSKJELLEN

UNIQUE 01L tavle
PURITY 01L tavle

UNIQUE

PURITY

Forbedret overflate

Massiv konstruksjon

Massiv konstruksjon

Foliert overflate

Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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GJØR HJEMMET DITT ENDA MER UNIKT
UNIQUE er en moderne og spennende dørserie hvor kvalitet og valgmuligheter er i
fokus. Du kan velge mellom mange ulike dørdesigner som også kan fås i et vell av farger.
Unique byr også på nye, moderne overflater og nyskapende løsninger, blant annet
whiteboard, tavle, speil og glass – valget er ditt. Alle designene fås som skyvedører.

UNIQUE 03L GWA 330, RAL 1014
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UNIQUE 01L GWA 130

UNIQUE 02L GWA 230

UNIQUE 01L GWA 330

UNIQUE 04L GWA 430

INNERDØRER
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L GWA 120

UNIQUE 02L GWA 220

UNIQUE 01L GWA 320

UNIQUE 04L GWA 420

SPESIELLE EGENSKAPER

UNIQUE 03L GWA 120, NCS S 1502-G50Y

UNIQUE
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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LA NATUREN
FLYTTE INN
UNIQUE gir deg fire flotte modeller å
velge mellom – alle i en solid og gjennomført kvalitet og kledd med spesielt utvalgt
finér med flotte åretegninger. Du kan
selvsagt få kombinert treutseendet med
alle dørdesignene i Unique-serien.

UNIQUE 03L
Finert speil
i malt dør

UNIQUE 03L
Malt speil
i finert dør

UNIQUE 01L, eik
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INNERDØRER
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L, hvitpigmentert eik

UNIQUE 01L, svart eik

UNIQUE GW02L, eik

UNIQUE GW01L, eik

UNIQUE GW01L + GW01L, hvitpigmentert eik

SPESIELLE EGENSKAPER

UNIQUE 01L, valnøtt

UNIQUE
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.
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STABLE & EASY

ELEGANT MINIMALISME
Stable og Easy byr på rene linjer og moderne, nordisk
minimalisme. Designen passer til alle stiler. Den kan
understreke de rene linjene i hjemmet ditt eller tre
i bakgrunnen og fremheve din helt personlige stil.

STABLE – ”NEXT GENERATION”
Stable står for en minimalistisk design med et vell av muligheter.
Alle Stable-modellene leveres med en forbedret overflate som kan
både ses og føles. De leveres med sterke kvalitetshengsler i metall.
Stable har blitt en av de meste populære dørseriene og nå lanseres
neste generasjon. Den nye Stable er oppbygd av en massiv, miljøvennlig trefiberkjerne. Dette gjør at døren har fått ennå bedre støyreduserende effekt og økte miljøkrav. Den nye Stable er f.eks. godkjent til bruk i bygninger som er Svane-, Breeam- og DGNB merket.

EASY er en enkel, lett dør med malt overflate. En funksjonell
dørløsning som dekker det grunnleggende behovet ditt og passer
til innredningen i de fleste hjem.
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INNERDØRER
PRODUKTER
STABLE

STABLE GW3
EASY GW3

STABLE G21
EASY G21

STABLE SP12
EASY SP12

EASY

STABLE GW1
EASY GW1

SE FORSKJELLEN

STABLE GW, NCS S 2570-Y90R
EASY GW, NCS S 2570-Y90R

STABLE

EASY

Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende
Ny miljøvennlig konstruksjon

Lett konstruksjon

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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TRE INN GJENNOM NYE,
NORDISKE RAMMER
STABLE EFFECT-serien gir deg ekstra mange stilrene
designer å velge mellom. Og med dørene i Stable Effect-
serien får du diskré og flotte profileringer i overflaten,
noe som er med på å gi dørene ekstra karakter.

STABLE EFFECT Q510 + Q510

STABLE EFFECT Q505 + Q505

STABLE EFFECT H500, NCS S 5005-Y50R
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INNERDØRER
PRODUKTER
STABLE

STABLE EFFECT S300

STABLE G64

STABLE EFFECT Q505

STABLE EFFECT Q500

STABLE G68

SPESIELLE EGENSKAPER

STABLE EFFECT Q510

STABLE EFFECT
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende
Ny miljøvennlig konstruksjon

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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I SKOGENS DYPE,
STILLE RO
Finerte, glatte dører passer i alle hjem. Samlet sett gir
produktseriene STABLE NATURE (ADVANCE-LINE) og
EASY NATURE (clever-line) deg hele ti ulike tresorter
å velge mellom. Du kan få dører i eikefinér og valnøtt
i begge kvaliteter.

STABLE NATURE GW,
hvitpigmentert eik

STABLE NATURE GW, svart eik

STABLE NATURE GW, eik
EASY NATURE GW, eik
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STABLE NATURE GW, valnøtt
EASY NATURE GW, valnøtt

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.

INNERDØRER
PRODUKTER
STABLE NATURE

EASY NATURE GW, koto

EASY NATURE GW, lamell eik (teknisk)

EASY NATURE GW, gabon

EASY NATURE GW, mahogni

SE FORSKJELLEN

EASY NATURE GW, bøk

STABLE NATURE

EASY NATURE

Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
Støyreduserende
Ny miljøvennlig konstruksjon

Lett konstruksjon

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no

EASY NATURE

EASY NATURE GW, bjørk
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1-2-3-MANGE MULIGHETER
MED TRE OG GLASS
Du kan designe døren din med tre og glass på flere ulike måter og finne akkurat den
rette løsningen for deg. I tillegg til de ulike dørdesignene som du kan se nedenfor,
gir vi deg fire typer glass (se side 133) og ti typer finér å velge mellom.

EASY NATURE GW1

EASY NATURE GW1 + GW1
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EASY NATURE G03

EASY NATURE GW3

EASY NATURE GW3 + GW3

EASY NATURE SP12*

* SP12 fås ikke i Easy Nature valnøtt.

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.

INNERDØRER

ADVANCE-LINE
Hvis du ønsker Stable Nature med glass, er Unique-seriens glassdører en perfekt løsning.
Her får du nøyaktig de samme overflatene og en stilren utførelse uten glasslister.

PRODUKTER

STABLE NATURE eik

STABLE NATURE valnøtt

STABLE NATURE svart eik

STABLE NATURE

STABLE NATURE hvit
pigmentert eik

clever-line
Alle Easy Nature-modeller kan kombineres med glass.
EASY NATURE

EASY NATURE bjørk

EASY NATURE bøk

EASY NATURE lamell, eik (teknisk)

EASY NATURE eik

EASY NATURE gabon

EASY NATURE mahogni

EASY NATURE valnøtt

SE FORSKJELLEN

EASY NATURE koto

STABLE NATURE

EASY NATURE

Forbedret overflate

Lett konstruksjon

Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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STYLE, COMPACT & CRAFT

GOD, BEDRE, BEST
Liker du klassisk design som aldri går av moten?
Da er Style, Compact og Craft de riktige valgene
for deg. Stilen er tidløs, og linjene er klassisk vakre.
Her får du dører som passer til innredningen i de
fleste hjem. Og du bestemmer selv om kvaliteten
skal være god, bedre eller best. Se forskjellen her.

SE FORSKJELLEN

STYLE er en lett, formpresset dør. En funksjonell dørløsning
som dekker det grunnleggende behovet ditt og passer til
innredningen i de fleste hjem.
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STYLE
Lett konstruksjon

INNERDØRER
PRODUKTER
CRAFT

COMPACT er en formpresset dør som bygger på klassiske
designtradisjoner. Døren har en massiv konstruksjon som er
med på å gi en støyreduserende effekt.

COMPACT
STYLE

CRAFT er en moderne versjon av de klassiske håndbygde
fyllingsdørene med fokus på små detaljer og en flott finish.
Dørene bygges av massive ramme- og fyllingskomponenter, som
sammen gir et eksklusivt sluttprodukt. Et absolutt topprodukt.

COMPACT

CRAFT

Forbedret overflate

Forbedret overflate

Massiv konstruksjon

Massiv konstruksjon

Støyreduserende

Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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CRAFT 02B, NCS S 2570-Y90R

CRAFT 03
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COMPACT 03
STYLE 03

COMPACT 02B, NCS S 2570-Y90R
STYLE 02B, NCS S 2570-Y90R

CRAFT 04N

COMPACT 04N
STYLE 04N

INNERDØRER
PRODUKTER
CRAFT

CRAFT SP6

COMPACT SP6
STYLE SP6

COMPACT
STYLE

CRAFT SP10

COMPACT SP10
STYLE SP10

CRAFT
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
SE FORSKJELLEN

Støyreduserende

COMPACT

STYLE

Forbedret overflate

Lett konstruksjon

Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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STILSIKRE
MULIGHETER
Den klassiske designen som dørene i Craft-, Compact- og
Style-serien representerer, er i seg selv utrolig elegant
– og når den utføres i løsninger med glass, løftes boligens
innredning enda et hakk. Det er også noe helt spesielt med
dørseriene når de leveres som pardører. Det er tidløs eleganse
inspirert av det beste fra fordums boliginnredning.
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CRAFT 04

CRAFT 04L

COMPACT SP6B

CRAFT SP10B

COMPACT SP12, NCS S 2500-N
STYLE SP12, NCS S 2500-N

COMPACT SP12B
STYLE SP12B

Merk at Compact og Style i 190 høyde (M19) kappes i topp og bunn. Det vil si at rammen oppe og nede er smalere enn på andre høyder (moduler).

INNERDØRER
PRODUKTER

COMPACT 04N + 04N

COMPACT SP12 + SP6
STYLE SP12 + SP6

COMPACT SP12 + SP12
STYLE SP12 + SP12

CRAFT 02B + 02B

COMPACT

COMPACT SP10 + SP10
STYLE SP10 + SP10

CRAFT

CRAFT SP6 + SP3

STYLE

CRAFT
Forbedret overflate
Massiv konstruksjon
SE FORSKJELLEN

Støyreduserende

COMPACT

STYLE

Forbedret overflate

Lett konstruksjon

Massiv konstruksjon
Støyreduserende

Alle dørene er vist i standard hvit NCS S 0502-Y, hvis ikke noe annet er angitt. Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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TRADITION

EN NATURLIG
KLASSIKER
Med dørene i Tradition-serien i massiv furu
kan du viske ut grensen mellom ute og inne
og bringe naturen inn i hjemmet ditt. Kvister,
årringer og spillet i fargenyansene gir en rustikk,
stemningsfull og varm atmosfære.

Alle Tradition-dørene fås i flere
varianter og nyanser, så det er
enkelt å finne en dør som passer til
boligens stil og fargevalg.

Furu

Furu klarlakk

Furu hvit
pigmentert lakk

TRADITION 02B
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Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.

INNERDØRER
PRODUKTER

SPESIELLE EGENSKAPER

TRADITION

TRADITION 03

TRADITION 04

TRADITION 04N

TRADITION SP6

TRADITION SP10

TRADITION SP10B

TRADITION
Massiv konstruksjon

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no
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TRADITION SP10 + SP10

TRADITION SP10 + SP5

TRADITION SP10B + SP10B

TRADITION SP10B + SP5

TRADITION SP6 + SP6

TRADITION SP6 + SP3

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.

INNERDØRER

BADSTU- OG VÅTROMSDØR

Gjennom vår historiske tilstedeværelse i Finland har vi fått stor
kunnskap om badstudører. Saunadøren har en stabil konstruksjon
som er tilpasset funksjonen den har, og døren har tonet sikkerhetsglass. Designen er enkel og stilren, dørbladet innrammes med
en massiv trekarm som gir et ekstra varmt utseende, og døren
passer godt inn i de fleste badstuer.

SAUNA

Swedoors våtromsdør er det produktet som er best egnet når
det er behov for en holdbar dørløsning til fuktige miljøer.

PRODUKTER

DØRER TIL ROM SOM STILLER
SPESIELLE KRAV

VÅTROMSDØR

SPESIELLE EGENSKAPER

BADSTUDØR

VÅTROMSDØR

BADSTUDØR

VÅTROMSDØR

8 mm herdet, tonet glass

Vannavvisende

Inkl. rullelås og dørvrider

Hvit laminat med
aluminiumkantlist

Leveres med
karm i ubehandlet furu

Se veiledende priser for alle produkter på swedoor.no

Lås 2014 følger med
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DOBLE INNERDØRER

DOBBELT SÅ FUNKSJONELT,
DOBBELT SÅ FLOTT
Har du noensinne vurdert å skaffe deg pardører? De kan gi
hjemmet ditt et langt mer eksklusivt og luftig uttrykk og samtidig
løse en rekke praktiske utfordringer – for eksempel gjøre det
lettere for deg når du skal flytte et ekstra bord inn i stuen og
gjøre plass til familien når det er barnefødselsdag.
Rommene dine kan nesten komme til å føles dobbelt så store
med alt det ekstra lyset som pardørene slipper inn. Ja, det er
nesten slik at man føler seg ekstra hjemme. Alle innerdørene
våre kan fås som pardører, og de aller fleste som 1½-dører
(med et smalt sideparti). Dette gir deg flere muligheter i forhold
til de mest brukte standardbreddene.
Samlet sett gir det deg et vell av muligheter for å få en flott
dørløsning med et bredere areal.
Les mer om mulighetene dine med pardører på swedoor.no

124

INNERDØRER

COMPACT SP12 + SP12

PARDØRER
125

126

INNERDØRER
SMART-CLOSE

UNNGÅ DØRER SOM SMELLER IGJEN I DITT HJEM

STØYREDUKSJON
MED SMART-CLOSE
I kjøkkenbransjen er skuffer som smeller igjen et glemt minne.
De fleste som bytter kjøkken velger ”støtdempere” på både
skuffer og skap for å få en stille og eksklusiv følelse.
Nå lanserer Swedoor en tilsvarende løsning for innerdører
som gjør at døren bremser opp med en demper og deretter
forsegles med en stille magnetlås – enkelt og elegant!
Dessuten minskes risikoen for klemte fingre på låssiden.
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Alle dører kan fås i de fleste
NCS S- og RAL-farger

FARGER INNERDØRER

EN FARGEPALETT AV
MULIGHETER
Hvit er vår favorittfarge når det kommer til innerdører,
men etter som fargen hvit kan ha flere toner og
nyanser, har Swedoor valgt ut tre variasjoner slik at
du enkelt kan finne den som passer hjemme hos
deg. Vil du ha døren i en annen farge som kanskje
matcher innredningen i ditt hjem, så kan vi naturligvis tilby døren din (unntatt Purity) i de fleste* NCSog RAL-farger.
Vår standardfarge er NCS S0502-Y, og våre to
basisfarger er NCS S0500-N og RAL 9010.

* Du får beskjed av oss dersom du velger en farge fabrikken ikke kan blande med tilfredsstillende kvalitet.
Oppgitte fargekoder kan være noe annerledes i virkeligheten enn de er på trykk i denne brosjyren.
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INNERDØRER

FARGER

129

SPESIALDØRER

DØRER MED SPESIELLE
EGENSKAPER
Alle dørene våre er designet for å tåle de daglige strabasene – og enda litt til.
I mange bygninger stilles det spesielle krav til dørens kvalitet og funksjonalitet. Da kan
løsningen være en spesialdør. Hos Swedoor har vi mange års erfaring med produksjon av
spesialdører, blant annet lyddempende dører, dører som forhindrer innbrudd, og dører
som virker brannhemmende hvis uhellet skulle være ute. Vi utvikler og tilpasser spesial
dørene og glasspartiene våre løpende etter markedets behov.
Spesialdørene våre oppfyller både de norske og de nye europeiske kravene. Bruksområdene
for disse produktene er mange. I tillegg til spesialdører til private hjem leverer vi mange ulike
typer spesialdører og glasspartier til prosjektmarkedet, tilpasset de behovene og kravene
som hvert enkelt prosjekt tilskriver. Du kan se det komplette utvalget av klassifiserte dører
på hjemmesiden vår. Kontakt nærmeste forhandler hvis du ønsker ytterligere informasjon
om spesialdører.
Les mer under Profesjonelle på swedoor.no
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INNERDØRER

HØY, LAV, SMAL ELLER BRED

SPESIALDØRER

STORT
& SMÅTT
Swedoor er kjent for sitt brede sortiment og de
mange valgmuligheter. Sortimentet er fleksibelt
da de fleste innerdørene i ADVANCE-LINE
serien kan fås i spesialmål. Kanskje har du
behov for en liten dør som skal stå under en
trapp eller en stor skyvedør som skal kunne
åpne maksimalt mellom to rom. Swedoor gir
deg mulighet til å få laget dører i veldig små
eller store størrelser uten at du trenger å
gå på kompromiss med designet.

MASTER er en massiv dør som oppfyller
ekstra høye krav. Den brukes vanligvis i
offentlige rom, blant annet kontorer,
skoler, hoteller og sykehus, men også som
inngangsdør til leilighetsbygninger og
som klimadør. Dørene i Master-serien tilbys
både som ikke-klassifiserte massive dører
og med ulike klassifikasjoner. Her er det
ofte innbruddssikkerhet, lyddemping og/eller
brannhemmende egenskaper som er i fokus.

NOBLE er i likhet med Master en dør som
oppfyller høye krav. Forskjellen mellom Noble
og Master er at Noble-dørene er utstyrt med
ulike eksklusive finéroverflater, og fokus er
her på utseende og design. For oss er det
ingen motsetning mellom design og sikkerhet.
Derfor kan du selvfølgelig også få disse
dørene med ulike sikkerhetsmessige egen
skaper, blant annet når det gjelder innbruddssikring, lyddemping og brannhemming.
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UNIQUE GW03L + GW03L
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INNERDØRER
SKYVEDØRER

SKYVEDØRER – INNBYGGING

BYGG DØREN
INN I VEGGEN
Er du på utkikk etter en åpen planløsning eller funksjonell
rominndeling? Du behøver ikke velge! Med skyvedører får
du begge deler uten å miste verdifull gulvplass. I de siste årene
har skyvedører fått en renessanse, og flere og flere er blitt
opmerksomme på fordelene. I dag er det vanlig å bruke skyvedører som en klassisk romdeler, men også som en alternativ
dørløsning til blant annet kontor, vaskerom, bad og soveværelse.
Alle innerdørene våre fås som skyvedører – uansett om du leter
etter en innebygd eller utenpåliggende løsning.
For å lette arbeidet tilbyr vi komplette innbyggingsmoduler som
du enkelt kan bygge inn i en vegg. Med skyvedører sparer du
verdifulle kvadratmeter, og du kan enkelt og raskt gjøre endringer
i hjemmet ved å dele opp større rom i mindre – eller omvendt.
Skyvedører skaper fleksibilitet, og du slipper å gå på kompromiss
med innredningen.
Les mer om skyvedører på swedoor.no

Tverrsnitt av skyvedørs
parti for enkeltdør.

Du kan også få komplette
innbyggingsmoduler for
dobbelte skyvedører.
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SKYVEDØRER – UTENPÅLIGGENDE

EN DØRLØSNING SOM
KJØRER PÅ SKINNER
Hvis du har bærende vegger og ikke kan bygge inn skyvedørene
i veggen, har du likevel spennende muligheter. Skyvedører kan
nemlig enkelt og elegant monteres utenpå veggen – som her på
bildet, hvor skyvedørene kompletterer de elegante Hans Wegner-
møblene på en flott måte. Hvis du velger en utenpåliggende
skyvedør, kan du få en såkalt kappe som du enkelt monterer på
veggen. For å lette arbeidet tilbyr vi ferdige kapper til å feste
på veggen. Både utenpåliggende og innebygde skyvedører kan
selvsagt fås som pardører.
Les mer om skyvedører på swedoor.no

Vegghengt kappe komplett
med skinner, vogner
og øvrig tilbehør

Skinne i rustfritt stål
til utenpåliggende
skyvedør

SKYVEDØRSVRIDER & LÅS – STANDARD

PENT & ENKELT TILBEHØR
Skyvedører åpnes og lukkes ved hjelp av en skyvedørsskål og en draring som monteres i døren.
Ønsker du å ha mulighet til å låse skyvedøren finnes det et par forskjellige alternativer med hakelås.
* Disse må oppgis ved bestilling, da de ikke passer til standard utfresning.
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INNERDØRER

UNIQUE G01L, valnøtt

SKYVEDØRER

Håndtak*, rustfrit stål, 400 mm

Draring* og oval skyvedørsskål*

Draring og runde skyvedørsskåler

Hakelås
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MATCHENDE DØRVRIDER/HÅNDTAK OG SKYVEDØRSTILBEHØR – ET STILFULLT TILVALG

FLOTTE DØRER FORTJENER
FLOTTE DØRHÅNDTAK

NYHET!
DESIGN: Konsept med fokus på stil, overflate og materialvalg der man
velger utseende som matcher alle dørprodukter – både innerdører og
skyvedører. Produktserien finnes i stainless nyanse, gold nyanse, silver
nyanse og bronze nyanse. Vi gir deg hele 10 års garanti.
SMART: Dørvrider med Quick Fit, som forenkler monteringen
– enkel og rask montering uten synlige skruer.
Integrert smart låsvrider for skyvedører.
SUSTAINABILITY: Produktene er ISO-sertifisert, nikkelfrie (allergivennlige)
og 100% gjenvinnbare.
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INNERDØRER

DØRVRIDER

DALLAS

TILBEHØR

Dallas dørvrider med nøkkelskilt eller wc-lås i gold nyanse,
bronze nyanse, silver nyanse
og stainless nyanse

Silver

Stainless

Gold

Dallas dørvrider
m. wc-lås.
Her i silver nyanse.

Bronze

DØRVRIDER

MARSEILLE
Marseille dørvrider med nøkkelskilt eller wc-lås i gold nyanse,
bronze nyanse, silver nyanse
og stainless nyanse.

Silver

Stainless

Gold

Marseille dørvrider
m. wc-lås.
Her i silver nyanse.

Bronze

DØRVRIDER

STOCKHOLM
Stockhom dørvrider med nøkkelskilt eller wc-lås i gold nyanse,
bronze nyanse, silver nyanse
og stainless nyanse.

Silver

Stainless

Gold

Stockholm dørvrider
m. wc-lås.
Her i silver nyanse.

Bronze

DØRVRIDER

NEW YORK
New York dørvrider med nøkkelskilt eller wc-lås i gold nyanse,
bronze nyanse, silver nyanse
og stainless nyanse

Silver

Stainless

Gold

Bronze

New York dørvrider
m. wc-lås.
Her i silver nyanse.
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RUND SKYVEDØRSSKÅL
Rund skyvedørsskål til skyvedører.
De runde skyvedørsskålene fås
i nyansene silver, stainless, gold
og bronze.

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Stainless

Gold

Bronze

Stainless

Gold

Bronze

Stainless

Gold

Bronze

Stainless

Gold

Bronze

OVAL SKYVEDØRSSKÅL
Oval skyvedørsskål til skyvedører.
De ovale skyvedørsskålene fås i
nyansene silver, stainless, gold
og bronze.

Silver

FIRKANTET SKYVEDØRSSKÅL
Firkantet skyvedørsskål til skyvedører.
De firkantede skyvedørsskålene fås
i nyansene silver, stainless, gold
og bronze.

Silver

DRARING
Draring til innebygde skyvedører.
Draringene fås i nyansene silver,
stainless, gold og bronze.

Silver

HÅNDTAK

MARSEILLE
Håndtak til utenpåliggende skyvedør.
Marseille håndtak fås i nyansene
silver, stainless, gold og bronze.

Silver
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INNERDØRER
TILBEHØR

FINGERKOPP
Forsenket fingerkopp
til innfelte skyvedører
uten draring

BESLAGSSORTIMENT TIL SKYVEDØRER
Til skyvedører finners det forskjellige løsninger avhengig av
om du har en innebygget eller utenpåliggende skyvedør.
Både til innebygget og utenpåliggende skyvedører
kan du velge runde, rektangulære og ovale skyvedørsskåler.
Er det valgt en skyvedør inn til toalettet er det også mulig
å få undersenket toalettlås.
Til innebygde skyvedører er en fingerkopp og en draring en god løsning.
Til utenpåliggende skyvedører kan et håndtak
også være en veldig fin løsning.

Grå

BLINDSKILT
RUNDT ELLER FIRKANTET
Blindskiltene fås i nyansene
silver, stainless, gold og bronze.

Silver

Stainless

Gold

Bronze

SKYVEDØRSLÅS
Skyvedørslåsene fås i nyansene
silver, stainless, gold og bronze.

Silver

Stainless

Gold

Bronze
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GERIKTER, FOTLISTER OG TERSKLER

ROMMET RUNDT MED
GERIKTER OG FOTLISTER
Det er geriktene som visuelt innrammer døren, og fotlistene som gir en gjennomført stil i resten av rommet. Når du velger
Swedoor, får du derfor gerikter og fotlister i samme overflatemateriale og nyanse som døren og karmen.
Vi tilbyr gerikter og fotlister i en enkel, minimalistisk stil og en mer klassisk profil. Du kan få fotlister i nesten like mange farger og
finérvarianter som du kan få dører. Men visste du at det også finnes fotlister som skjuler ledninger? Fotlisten har en utfresning
på baksiden hvor ledningene kan skjules – her samles de enkelt med skjulte klips uten bruk av synlige spikre og skruer. Og hvis
det skal trekkes nye ledninger, eller hvis veggene skal males eller tapetseres, kan fotlistene enkelt demonteres igjen.
Les mer om gerikter og fotlister på swedoor.no

FOLIERTE
FOTLISTER/GERIKTER

FURUFOTLISTER/-GERIKTER

FINÉRFOTLISTER/-GERIKTER

Hvitfolierte gerikter/fotlister leveres
glatte eller profilerte og i 65 eller
92 mm.

Leveres glatte eller profilerte og tilbys i
samme overflatebehandling som karmen.

Leveres i eik, valnøtt, svart eik og
hvitpigmentert eik.

Ask

FOTLISTER MED LEDNINGSSKJUL
• Fotlister med samme profil som flexkarmens gerikter.
• Det brukes ikke spikre og skruer, så du slipper ettermaling.
• De medfølgende klipsene monteres på veggen slik at listen
kan både hektes på og av.
• Et smart ledningsskjul skjuler ledninger bak listen.
• Fås glatte og profilerte.
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Bøk

Eik

Valnøtt

Mahogny

TERSKLER
Du kan velge blant tre ulike terskelutførelser
som passer til den nye døren din:
• terskelplate (standard)
• falset terskel
• baderomsterskel
Standard er eik, men terskler kan også fås
i valnøtt, bøk, ask og mahogni.

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.

INNERDØRER

HENGSLER, GLASSTYPER OG VRIDERE

FINISH MED FINESSE

TILBEHØR

Med Swedoor kan du selv bestemme hvordan prikken over i-en skal
se ut. Swedoor-døren din leveres med låsekasse, men uten dørvrider.
Du kan imidlertid velge vrider og få den levert sammen med døren.
Les mer på swedoor.no

SKJULTE HENGSLER
Alle ADVANCE-LINE-dører
samt produktserien
Tradition i clever-line kan
leveres med skjulte hengsler.
Disse kan ikke ses når døren
er lukket, noe som gir en
ekstra følelse av eksklusivitet.
Vær oppmerksom på at det er
en redusert åpningsvinkel ved
bruk av gerikter i kombinasjon med skjulte hengsler.

Klart glass

Frostet glass

Gotisk glass

Fasettslipt glass
(kun i sprossedører)

DEKORHENGSLER
Hvis du ønsker at hengslene
skal inngå som et klassisk
og dekorativt element i
dørløsningen, kan du velge
dekorhengslene våre. Vi har
to ulike modeller, og begge
leveres i messing og krom.
Alle ADVANCE-LINE-døre
samt produktseriene Purity
og Tradition i clever-line fås
med dekorhengsler.

DØRVRIDER
Dørvrideren gjør
den nye døren
din komplett.

GLASSVARIANTER
Til de fleste av innerdørene våre kan du
selv velge glasstype. Som standard leveres
innerdørene våre med klart glass, men de
kan mot et tillegg fås i frostet, fasettslipt
(kun til sprossedører), gotisk eller maskinantikt glass. Alle glass er herdet

TOALETTVRIDER

BLINDSKILT

Modell 100, clever-line

Modell 200, clever-line

clever-line

clever-line
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UNIQUE 03L, NCS S 3040-B40G
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INNERDØRER

KARMER

KARMER

FÅ ET FORMFULLENDT
UTTRYKK
En god dør alene er ikke nok. Dørkarmen (den delen som sitter i åpningen, og som døren monteres i)
er også et svært viktig element når det gjelder å få den optimale dørløsningen. Jo bedre karmen og
døren passer sammen, jo bedre blir det endelige resultatet. Hvis du vil ha det beste, velger du en av
våre ADVANCE-LINE-karmer. Da får du en karm med integrert dempelist. Det gir en markant støy
reduserende effekt sammenlignet med andre karmer, og gir deg høy komfort i den daglige bruken.
ADVANCE-LINE-karmene er blitt svært populære, blant annet fordi det er enkelt og raskt å montere
dem korrekt. Det betyr at du minimerer risikoen for problemer med dørblader som må etterjusteres
fordi avstanden mellom dør og karm blir for stor eller liten når du lukker døren. Du fullfører dørløsningen
ved å velge matchende gerikter (listene som vender ut i rommet) og fotlister.

NY DØR I GAMMEL KARM?
Er dine karmer innmurt eller de av en eller annen grunn er vanskelige å bytte ut kan du evt bruke din
gamle karm. Er dine karmer produsert etter 1972 er det mulig at de har samme standardmål som i dag.
For å kontrollere at en ny dør kan passe i gammel karm:
1) Dørtykkelsen må være 40 mm.
2) Sluttstykket må være sentrert.
3) Senteravstand mellom øvre og nedre hengsel må være 1540 mm.
På ny standard er målet 1540 mm, på gammel standard er det 1520 mm.
Du finner mer informasjon om karmer på swedoor.no

ADVANCE-LINE

ADVANCE-LINE

ADVANCE-LINE

clever-line

Flex+Karm

+Karm

Finert karm

karm

5 års garanti
Vi står inne for kvaliteten og gir deg 5 års garanti
på produktet.

Kvalitetsikoner

Forbedret overflatebehandling
Overflate i ekstra høy kvalitet og med flere lag lakk, noe
som gjør karmen utrolig glatt og rengjøringsvennlig.

Støyreduserende
Integrert dempelist gir en myk lyd når du lukker døren,
og gir en betydelig støyreduserende effekt.

Kvistfri karm
Kvistfrie overflater gjør at lakken ikke misfarges av de
naturlige kvistene som finnes i trebaserte produkter.

Justerbare flexgerikter
Karmen har tilhørende justerbare gerikter til varierende
veggtykkelser. Velg glatt eller profilert profil.

ADVANCE-LINE

clever-line

Flex+karm, +Karm og finert karm:

karm

Hvit
Farget
Finér hvitpig- Finér eik
NCS S 0502-Y (NCS S/RAL) mentert eik

Finér valnøtt Finér svart eik

Hvit
Farget
Furu ubeNCS S 0502-Y (NCS S/RAL) handlet

Furu lakkert

Furu hvitpigmentert, lakkert

Husk at tre er et levende material som kan variere i nyanse og struktur. Dette gjelder samtlige av våre ubehandlede, lakkerte og laserte/pigmenterte treprodukter.
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GERIKT

RM
A
K

Karm

Flexintervaller

75 mm

75-100 mm

92 mm

93-117 mm

110 mm

110-135 mm

128 mm

128-153 mm

FLEX+KARM
Flex+karm er navnet på vår designbeskyttede, fleksible og tvers gjennom
unike karmløsning. Karmen består av en grunnkarm og et justerbart geriktsett
som er skåret i presis gjæring, og som er enkel å montere uten en masse
vanskelig forarbeid. Karmen er kvistfri på de tre synlige sidene.
• Smart, tidsbesparende alternativ til den hvite standardkarmen vår.
• Justerbare gerikter for enkel og fleksibel montering.
• Ferdiggjærede hjørner gjør at du sparer tid og får et profesjonelt resultat.
• Justeringsmetoden gjør at du slipper vanskelig tilpassing med tilsetninger.
• Det brukes ikke spikre og skruer, så du slipper tidkrevende ettermaling.
• Integrerte tetningslister demper slag og lyd og gir en eksklusiv følelse.
• Flex-gerikten fås både med glatt overflate og profilert.
GERIKTER TIL FLEX+KARM
Gerikter til Flex+Karm finnes i glatt og profilert
stil i 65 eller 92 mm.
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+Karmen er et populært alternativ i sortimentet vårt,
et populært alternativ for dem som vil sikre seg en
vedlikeholdsfri løsning i mange år.

KARMER

• Et vedlikeholdsfritt og støyreduserende alternativ
til standardkarmen vår.
• Nøye utvalgt tre gir økt stabilitet.
• Kvistfritt tre på karmens malte overflater gjør
at lakken ikke misfarges av de naturlige kvistene
som finnes i trebaserte produkter.
• En ekstra maleprosess gir en flottere finish
uansett hvilken farge du velger.
• Integrerte tetningslister demper slag og lyd og
gir en eksklusiv følelse.

INNERDØRER

+KARM

FINERT KARM
Med en finert karm kan du komplettere dørens
uttrykk og stil uansett om du har valgt en finert
eller malt dør. Karmen er laget av massivt tre og
har justerbare hengsler av snap-in-typen.
• Overflate av ekstra høy kvalitet.
Fås i samme overflater som Unique
(eik, valnøtt, hvitpigmentert eik og svart eik).
• Integrerte tetningslister demper slag og lyd
og gir en eksklusiv følelse.

clever-line KARM
Vi gir deg mulighet til å velge mellom en rekke enkle
standardkarmer som dekker flere behov.
For å dempe lyden kan du bestille en separat tetningslist som har selvklebende bakside og enkelt klebes
fast på karmen. Tetningslisten finnes i hvit og grå.

Våre karmer er produsert av massivt tre – et levende material
der kvister normalt forekommer. Kvister kan med tiden forårsake
fenomenet kvistgulning som innebærer at misfarging i lakken kan
oppstå. Vil du være helt sikker på at dette ikke skjer velger du en
av karmene i ADVANCE-LINE serien.
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INNERDØRER
Dørbladmål
625 x 1940 mm
725 x 1940 mm
825 x 1940 mm
925 x 1940 mm
625 + 625 x 1940 mm
725 + 725 x 1940 mm
825 + 825 x 1940 mm
925 + 925 x 1940 mm
625 + 398 x 1940 mm
725 + 398 x 1940 mm
825 + 398 x 1940 mm
925 + 398 x 1940 mm
625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm
625 + 625 x 2040 mm
725 + 725 x 2040 mm
825 + 825 x 2040 mm
925 + 925 x 2040 mm
625 + 398 x 2040 mm
725 + 398 x 2040 mm
825 + 398 x 2040 mm
925 + 398 x 2040 mm

Karmyttermål B x H
686 x 1989 mm
786 x 1989 mm
886 x 1989 mm
986 x 1989 mm
1313 x 1989 mm
1513 x 1989 mm
1713 x 1989 mm
1913 x 1989 mm
1086 x 1989 mm
1186 x 1989 mm
1286 x 1989 mm
1386 x 1989 mm
686 x 2089 mm
786 x 2089 mm
886 x 2089 mm
986 x 2089 mm
1313 x 2089 mm
1513 x 2089 mm
1713 x 2089 mm
1913 x 2089 mm
1086 x 2089 mm
1186 x 2089 mm
1286 x 2089 mm
1386 x 2089 mm

Lysåpning
710 x 2010 mm
810 x 2010 mm
910 x 2010 mm
1010 x 2010 mm
1340 x 2010 mm
1540 x 2010 mm
1740 x 2010 mm
1940 x 2010 mm
1114 x 2010 mm
1214 x 2010 mm
1314 x 2010 mm
1414 x 2010 mm
710 x 2110 mm
810 x 2110 mm
910 x 2110 mm
1010 x 2110 mm
1340 x 2110 mm
1540 x 2110 mm
1740 x 2110 mm
1940 x 2110 mm
1114 x 2110 mm
1214 x 2110 mm
1314 x 2110 mm
1414 x 2110 mm
Lysåpning

Karmyttermål B x H
1088 x 2266 mm
1088 x 2180 mm
1088 x 2080 mm
1088 x 1980 mm
1088 x 1880 mm
988 x 2266 mm
988 x 2180 mm
988 x 2080 mm
988 x 1980 mm
988 x 1880 mm
888 x 2266 mm
888 x 2180 mm
888 x 2080 mm
888 x 1980 mm
888 x 1880 mm

90°
935 (905)
935 (905)
935 (905)
935 (905)
935 (905)
835 (805)
835 (805)
835 (805)
835 (805)
835 (805)
735 (705)
735 (705)
735 (705)
735 (705)
735 (705)
Lysåpning

180°
1000
1000
1000
1000
1000
900
900
900
900
900
800
800
800
800
800

Modul
11 x 23
11 x 22
11 x 21
11 x 20
11 x 19
10 x 23
10 x 22
10 x 21
10 x 20
10 x 19
9 x 23
9 x 22
9 x 21
9 x 20
9 x 19

CH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modell

C/F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karmyttermål B x H
1988 x 2080 mm
1988 x 2080 mm
1988 x 1980 mm
1988 x 1980 mm
1888 x 2080 mm
1888 x 1980 mm
1788 x 2080 mm
1788 x 2080 mm
1788 x 1980 mm
1788 x 1980 mm
1688 x 2080 mm
1688 x 2080 mm
1688 x 1980 mm
1588 x 2080 mm
1588 x 2088 mm
1588 x 2080 mm
1588 x 1980 mm
1588 x 1980 mm
1488 x 2080 mm
1488 x 2080 mm
1488 x 2080 mm
1488 x 1980 mm
1488 x 1980 mm
1388 x 2080 mm
1388 x 2080 mm
1388 x 2080 mm
1388 x 1980 mm
1388 x 1980 mm
1288 x 2080 mm

90°
1770
1770
1770
1770
1670
1670
1570
1570
1570
1570
1470
1470
1470
1370
1370
1370
1370
1370
1270
1270
1270
1270
1270
1170
1170
1170
1170
1170
1070

180°
1900
1900
1900
1900
1800
1800
1700
1700
1700
1700
1600
1600
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1400
1400
1400
1400
1300
1300
1300
1300
1300
1200

Modul
20 x 21
20 x 21
20 x 20
20 x 20
19 x 21
19 x 20
18 x 21
18 x 21
18 x 20
18 x 20
17 x 21
17 x 21
17 x 20
16 x 21
16 x 21
16 x 21
16 x 20
16 x 20
15 x 21
15 x 21
15 x 21
15 x 20
15 x 20
14 x 21
14 x 21
14 x 21
14 x 20
14 x 20
13 x 21

CH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
◊
•
•
•
◊
•
•
•
•
◊
•
•
•
•
◊
•
•
◊

A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YTTERDØRER
Dørbladmål B x H
1025 x 2219 mm
1025 x 2133 mm
1025 x 2033 mm
1025 x 1933 mm
1025 x 1833 mm
925 x 2219 mm
925 x 2133 mm
925 x 2033 mm
925 x 1933 mm
925 x 1833 mm
825 x 2219 mm
825 x 2133 mm
825 x 2033 mm
825 x 1933 mm
825 x 1833 mm

PARYTTERDØRER
Dørbladmål B x H
1011/911 x 2033 mm
961/961 x 2033 mm
1011/911 x 1933 mm
961/961 x 1933 mm
911/911 x 2033 mm
911/911 x 1933 mm
911/811 x 2033 mm
861/861 x 2033 mm
911/811 x 1933 mm
861/861 x 1933 mm
811/811 x 2033 mm
597/1025 x 2033 mm
811/811 x 1933 mm
811/711 x 2033 mm
761/761 x 2033 mm
597/925 x 2033 mm
811/711 x 1933 mm
761/761 x 1933 mm
761/661 x 2033 mm
711/711 x 2033 mm
597/825 x 2033 mm
761/661 x 1933 mm
711/711 x 1933 mm
711/611 x 2033 mm
661/661 x 2033 mm
497/825 x 2033 mm
711/611 x 1933 mm
661/661 x 1933 mm
397/825 x 2033 mm

146

Modul
7 x 20 M
8 x 20 M
9 x 20 M
10 x 20 M
13,3 x 20 M
15,3 x 20 M
17,3 x 20 M
19,3 x 20 M
11 x 20 M
12 x 20 M
13 x 20 M
14 x 20 M
7 x 21 M
8 x 21 M
9 x 21 M
10 x 21 M
13,3 x 21 M
15,3 x 21 M
17,3 x 21 M
19,3 x 21 M
11 x 21 M
12 x 21 M
13 x 21 M
14 x 21 M

Type
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■★
■★
■★
■★
■
■
■
■
■
■
■
■
Modell

120° åpning gir større lysåpning +20 mm på målet
for 90°, 150° åpning gir større lysåpning +50 mm på målet
for 90° (gjelder enkeltdør med karmyttermål 885–988).

■ = Unique, Craft, Compact, Stable,
			 Stable Effect, Stable Nature

Nesten alle A-L innerdører (unntatt Compact) kan fås
fra 6x18 til 11x24 og som skyvedør i fra 6x18 til 13x24.

◊ = Gjelder Debussy, Delius, Puccini
			 (kun 16 x 20/21), Ravel, Scarlatti

Stable Effect og Stable Nature kan ikke fås
i den minste bredden (modul 6x18).

( ) = Sifre i parentes gjelder
			Arctic-ytterdører

★ = Brann- og lydklassifisert

CH = Character
C/F = Classic og Function
A = Arctic
• = Ev. på forespørsel
• = Kan ikke fås i dette målet

Merk at Compact og Style i 190 høyde (M19) kappes i topp og bunn. Det vil si at rammen oppe og nede er smalere enn på andre høyder (moduler).

Når du har valgt ut en bestemt dør, må du også bestemme hvilken størrelse døren skal ha. I dørbransjen snakkes det om modulmål. Disse målene angir hullet i veggen hvor karmen skal monteres.
Hvis hullet er for eksempel 900 mm x 2100 mm (b x h), så er modulmålet 9 x 21. For at det være plass til å justere karmen, produseres alle dørene og karmene våre med justeringsplass. Det betyr at karmens
yttermål er noe mindre enn det eksakte modulmålet. Uansett hvilken dørmodell du velger, så anbefaler vi at du har et justeringsområde på omtrent 12 mm rundt karmens side- og overstykke.

MÅLTABELL

MÅLTABELL
INNERDØRER
Dørbladmål BxH
625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm
625 + 625 x 2040 mm
725 + 725 x 2040 mm
825 + 825 x 2040 mm
925 + 925 x 2040 mm
625 + 398 x 2040 mm
725 + 398 x 2040 mm
825 + 398 x 2040 mm
925 + 398 x 2040 mm

Karmyttermål BxH
686 x 2089 mm
786 x 2089 mm
886 x 2089 mm
986 x 2089 mm
1313 x 2089 mm
1513 x 2089 mm
1713 x 2089 mm
1913 x 2089 mm
1086 x 2089 mm
1186 x 2089 mm
1286 x 2089 mm
1386 x 2089 mm

Lysåpning
710 x 2110 mm
810 x 2110 mm
910 x 2110 mm
1010 x 2110 mm
1340 x 2110 mm
1540 x 2110 mm
1740 x 2110 mm
1940 x 2110 mm
1114 x 2110 mm
1214 x 2110 mm
1314 x 2110 mm
1414 x 2110 mm

SKYVEDØRSPART FOR INNFELT ENKELTDØR
Dørbladmål BxH
625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm

Utvendig karmmål
1290 x 2090 mm*
1490 x 2090 mm*
1690 x 2090 mm*
1890 x 2090 mm*

Modul
7 x 21
8 x 21
9 x 21
10 x 21
13,3 x 21
15,3 x 21
17,3 x 21
19,3 x 21
11 x 21
12 x 21
13 x 21
14 x 21

SKYVEDØRSPART FOR INNFELT PARDØR
Modul
7
8
9
10

* Skyvedørsbeslaget bygger ytterligere 7 mm i høyden.

Dørbladmål BxH
2 x 625 x 2040 mm
2 x 725 x 2040 mm
2 x 825 x 2040 mm
2 x 925 x 2040 mm

Utvendig karmmål
2540 x 2090 mm*
2940 x 2090 mm*
3340 x 2090 mm*
3740 x 2090 mm*

Modul
13
15
17
19

* Skyvedørsbeslaget bygger ytterligere 7 mm i høyden.

KAPPE FOR UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØR
Dørbladmål BxH
725 x 2040 mm*
825 x 2040 mm*
925 x 2040 mm*
725 +725 x 2040 mm*
825 +825 x 2040 mm*
925 +925 x 2040 mm*

Yttermål kappe
1470 mm
1670 mm
1870 mm
2720 mm
3120 mm
3520 mm

Modul
7 x 21
8 x 21
9 x 21
13 x 21
15 x 21
17 x 21

* Ved utenpåliggende skyvedør brukes dørblad i en modul større enn
lysåpningens bredde.

YTTERDØRER
Dørbladmål BxH
825 x 1933 mm
825 x 1833 mm
825 x 2033 mm
925 x 1933 mm
925 x 2033 mm

Karmyttermål BxH
888 x 1980 mm
888 x 1880 mm
888 x 2080 mm
988 x 1980 mm
988 x 2080 mm

Lysåpning ved 90°/180°
735/800
735/800
735/800
835/900
835/900

Modul
9 x 20
9 x 19*
9 x 21
10 x 20**
10 x 21

* Kun P-100 og P-400 er tilgjengelig i denne størrelsen.
** Kun P-100, P-200, P-400 og P-500 er tilgjengelig i denne størrelsen.

Merk at Compact og
Style i 190 høyde (M19)
kappes i topp og bunn.
Det vil si at rammen
oppe og nede er
smalere enn på andre
høyder (moduler)

Enkelte modeller i clever-line serien kan også fås i modulhøyde 19 og 20.

Hos SWEDOOR JW er utvikling og forbedring av produktene en del av filosofien vår.
Det er en dynamisk prosess hvor vi hele tiden utfordrer oss selv og produktene våre.
Les mer på swedoor.no
Dørenes glød, varme og utstråling oppleves alltid best i virkeligheten, da det av trykktekniske
årsaker kan forekomme avvik i produktenes farger og overflater.
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DET HAR ALDRI VÆRT ENKLERE Å VELGE DØRER

LAST NED DOOR DESIGNER
OG PRØV DØREN I HJEMMET DITT

FÅ KOMPLETT OVERSIKT PÅ
SWEDOOR.NO
JELD-WEN NORGE AS
PB 6611 ETTERSTAD
NO-0607 OSLO
TLF. +47 22 02 72 00
www.swedoor.no
Ytterdører og innerdører
189843
April 2018

På nettsidene våre finner du en hel verden av dører, inspirasjon og gode råd. Prøv for
eksempel Designverktøy, hvor du kan prøve ut utvalgte modeller og leke med overflater,
farger og glass. Du har også mulighet til å få fullt overblikk over produktene våre og oppleve hvordan ulike dører kan se ut i et virkelig miljø. Du kan enkelt lagre og sammenligne
produkter, finne veiledende priser og nærmeste forhandler, dele bilder og sende koblinger
til håndverkeren eller vennene dine via blant annet e-post og Facebook – direkte fra
hjemmesiden! Prøv selv på swedoor.no allerede i dag.

