VACKERT OCH
HÖGST PERSONLIGT
Inner- och ytterdörrar

VÄLKOMMEN
- till den äkta dörrkänslan

Vackra, säkra och funktionella dörrar gör ditt hem tryggare och
trevligare. Vi erbjuder dörrar som ger charm till din bostad.
Vi är en modern dörrtillverkare som med hjälp av den senaste
tekniken i kombination med mer än 80 års erfarenhet blivit ett av
marknadens starkaste varumärken inom dörrtillverkning.
Vi erbjuder dig inte bara hög kvalitet utan också stora möjligheter
inför ditt val av dörrar. Hos oss hittar du såväl stilsäkra innerdörrar
som moderna ytterdörrar i mängder av utföranden.
Vi vill med denna broschyr ge dig tips, idéer och inspiration.
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FABRIKEN

- kvalitet som känns
Dörrtillverkningen sker i skånska Osby, där verksamheten startades redan 1924.
Våra dörrar tillverkas med varsam hand av yrkesskicklig och erfaren
personal i moderna produktionslokaler på över 20 000 kvadratmeter.
Vi är ett av få företag med en samlad produktion av ytter- och innerdörrar i samma fabrik. Alla beslut om material och teknisk lösning
kännetecknas av våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Vi använder
endast de bästa råvarorna som finns på marknaden.
Med våra dörrar får du en trygg, säker och problemfri kvalitetsprodukt med upp till 10-års garanti.
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VÅRA YTTERDÖRRAR

Enkeldörrar - spårmönstrad utsidan, slät insida

Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10x20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY110
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SY111 cotswold

SY108 klarglas

SY109 klarglas

SY114

SY121

SY122

SY123 sotat glas

SY112 cotswold

SY113 cotswold

SY 127 sotat glas

SY128 sotat glas

SY129 sotat glas

SY130 frostat glas
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VÅRA YTTERDÖRRAR
- dörrar som gör skillnaden

Med våra ytterdörrar

får du inte bara ett trivsamt
och vackert hem, du får
också en dörr som är stabil,
säker och funktionell under
en lång tid.

SY131 klarglas

SY132 cotswold

SY 140 klarglas

SY 141

SY 142 cotswold

SY 143 cotswold

Vårda din dörr
Din dörr kommer att
utsättas för slitage från
såväl användning som
från väder och vind.
För att öka livslängden
på dörren bör den
rengöras några gånger
om året.
Använd ljummet
vatten och milt
rengöringsmedel

SY133 cotswold
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SY134 sotat glas

SY135 cotswold

SY137 sotat glas

SY 144

SY 145 klarglas

SY 146
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VÅRA YTTERDÖRRAR
Altan och klimatdörrar

Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Endast vit

Kampanjdörrar

Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9x20, 9x21, 10x21

SY138 klarglas

SY139 klarglas

SY101

SY102

SY103 cotswold

SY105 klarglas

SY106 klarglas

SY107 klarglas

KLIMATDÖRR
Låshus DL712
Klassning Ei30/35db
Dörrtjocklek 63mm
U-värde 1,3
8, 9,10x20, 21

LOFTGÅNGSDÖRR
Låshus DL9192
Klassning Ei30/35db
Dörrtjocklek 78mm
U-värde 0,88
8, 9,10x20, 21

SY104 cotswold
Klimat / loftgångsdörr
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VÅRA YTTERDÖRRAR
Laminat dörrar

SY136 sotat glas/steppat

SY124 cotswold/steppat

SY125 klarglas/steppat

SY126 klarglas/steppat

SY201 utanpå liggande list

SY202 klarglas/utanpå liggande list

SY203 utanpå liggande list

SY204 klarglas/utanpå
liggande list

SY301 ek/laminat

SY302 sotat glas ek/laminat

SY303 sotat glas ek/laminat

SY304 sotat glas ek/laminat

Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg
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VÅRA YTTERDÖRRAR
Pardörrar

VIKTIGT ATT VETA
Konstruktion Våra dörrar är uppbyggda kring ett träregelverk med freonfri cellplastisolering och med 0,4 mm
aluminiumplåtar på vardera sidan. Utanpå dessa ligger
spårfrästa HDF-skivor som är vitmålade. Glaset är isolerglas. Standarddörr tät 63 mm u-värde 0,78 W/m2K.
Dörr med extra isolering tät 78 mm ger ett u-värde
0,62 W/m2K. Samtliga ytterdörrar har SFDK och CEmärkning.

Karmarna tillverkas i furu med 105 millimeters bredd.
Handikappvänlig tröskel i trä och aluminium.
Gångjärnen är justerbara i höjd och sidled samt bakkantssäkrade

Alla våra ytterdörrar går att få
som pardörrar inom vissa begränsningar. Kulör mot tillägg

Säkerhetsslutbleck standard i samtliga ytterdörrar
Låsen vi använder är säkerhetsklassade av Europas ledande låstillverkare

Sido- och överljus

Ytbehandling Våra dörrar är målade i flera lager med
miljöanpassade färger
Garantier
10-års formgaranti mot böjt
ytterdörrsblad mer än 4 mm
2-års fabriksgaranti på beslag
2 års garanti på ytbehandling

SYÖL

SYÖL - Klarglas/cotswold

1

SYSL - Klarglas härdat, cotswold
härdat

1

SYSLP - Klarglas härdat, cotswold
härdat

2

Garantin gäller endast om produkten har hanterats, monterats och underhållits enligt montering- och skötselanvisningar. Ingen garanti lämnas
mot färgavmattning på kulör.

SYSL
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SYSLP
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VÅRA INNERDÖRRAR
-Contur

-Slät

CV1

CV1K/CV1F -helglasad med
klart eller frostad glas

CV3

CV3K/CV3F -med klart eller
frostad glas

S Lätt/ kompakt

CV1LK/CV1LF -med klart
eller frostad glas

CV1RK/CV1RF -med klart
eller frostad glas. Glaslist vitt
eller alluminium

CV1K1K/CV1K1F -med klart
eller frostad glas

CV1K4K/CV1K4F -med klart
eller frostad glas

SRK-Klarglas lätt/kompakt
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SG21-Klarglas lätt/kompakt

SG01-Klarglas lätt/kompakt

SG03 Lätt/kompakt
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VÅRA INNERDÖRRAR
-Formpressad

VIKTIGT ATT VETA

Konstruktion Dörrbladen är i grunden uppbyggda enligt följande. 1 Lättdörr/formpressad dörr med fyllning av honeycomb. 2
Kompakt/formpressad dörr med kärna av spån. 3 Massiv dörr.

FPL3SP6

FP4 Lätt/kompakt

FPL Lätt/kompakt

FPL4SP10 Klarglas

-Allmoge massiv spegeldörr

Karmar/trösklar Karm till innerdörr finns med olika djup: 68, 92
eller 118 millimeter. Kan också fås som kvistfritt alternativ med
tätningslist i karmdjup 96 och 118 millimeter. Till karmen finns
trösklar i tre utföranden: tröskelplatta, falsad tröskel eller ventilerad tröskel.
Skjutdörr Vi har två skjutdörrsalternativ till våra innerdörrar.
Pocketkarm som går invändigt och utanpåliggande kornisch.
Pardörr Våra innerdörrar går att få som pardörrar. Både med
samma bredd på dörrbladen och med bred gångdörr och smalare
sidodörr.
Institutionsdörrar Vi erbjuder dörrar som uppfyller alla klimat-,
brand- och ljudkrav. Våra institutionsdörrar är testade av Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut (SP) och godkända enligt brand- och
ljudklassning.

AV3 Vitmålad/fur 3-spegel
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AV4 Vitmålad/fur 4-spegel

AV4SP8 Vitmålad/fur klarglas

AV4SP12 Vitmålad/fur klarglas
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