
Vackert och högst personligt
              Inner- och ytterdörrar





Välkommen till Sunnerbo Dörrar
Vackra, funktionella och säkra dörrar gör ditt hem tryggare 
och trevligare. Vi erbjuder dörrar som ger charm och harmoni 
till din bostad.

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 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

Dörrtillverkningen sker i skånska Osby, där verksamheten  
startade redan 1924.

Med våra dörrar får du en trygg säker och problemfri 
kvalitétsprodukt med upp till 10-års garanti.

- till den äkta dörrkänslan

VÄLKOMMEN



Design

SY124
Klart, steppat glas

SY125
Klart, steppat glas

SY126
Klart, steppat glas

SY147
Klart, steppat glas

SY148
Sotat, infällt glas

SY136
Klart, steppat glas

Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tilläggYTTERDÖRRARYTTERDÖRRAR Design

Design-serien har en 
ren och enkel stil. 
Modernt tänk med 
exklusivt utseende

Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit
Kulör mot tillägg

YTTERDÖRRAR
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SY111
Cotswold glas

SY133
Cotswold glas

SY113
Cotswold glas

SY112
Cotswold glas

SY142
Cotswold glas

SY132
Cotswold glas
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YTTERDÖRRARSpröjs
Dörrar med spröjs och 
cotswoldglas ger ett 
fint ljusinsläpp.

Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit



YTTERDÖRRAR

SY123
Sotat glas bly/mässing 

SY143
Sotat glas

SY134
Sotat glas
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Traditionella
Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit
Kulör mot tillägg

Traditionella-serien finns 
med utanpåliggande 
dekorlister och med        
profilerad spårfräsning.



YTTERDÖRRARTraditionella
Med våra ytterdörrar får du 
inte bara ett trivsamt hem, du 
får också en dörr som är stabil, 
säker och funktionell 

SY201
Tät

SY203
Tät

SY204
Klart glas

SY201
Tät   dekorlist

SY202
Klart glas   dekorlist

SY202 pardörr
Klart glas   dekorlist

SY203
Tät   dekorlist

SY204
Klart glas   dekorlist
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SY128
Sotat glas 

SY129
Sotat glas 

SY131
Klart glas

SY129 pardörr
Sotat glas

SY145
Klart glas
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YTTERDÖRRAR Moderna
Moderna-serien en stilfull 
serie som finns med både 
glasade och täta varianter.
En serie med det lilla extra.



SY203
Tät

SY204
Klart glas

SY140
Klart glas

SY141
Tät

SY144
Tät

SY122   
Tät

SY114
Tät

För att öka livslängden 
på din dörr bör den 
rengöras några gånger 
om året.

Använd ljummet 
vatten och milt rengö-
ringsmedel
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YTTERDÖRRARModerna
Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit
Kulör mot tillägg

(SY101, 63 mm)



YTTERDÖRRAR

SY127
Sotat glas 

(SY105, 63 mm)

SY138
Klart glas (personsäkert)

SY121
Klart glas, aluminiumring

SY139  
Klart glas (personsäkert)

SY146
Tät
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SY119    
Klart glas

Stilrena
Stil-serien passar in på 
hus där man vill ha 
det enkelt men ändå 
med stil

Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit
Kulör mot tillägg

63 mm 63 mm



YTTERDÖRRARStilrena

SY135
Klart

SY130
Frostat glas

SY108
Klart glas

YTTERDÖRRARStilrena YTTERDÖRRARStilrena YTTERDÖRRARStilrena
Stil-serien finns med både helglasa-
de och halvglasade dörrar som ger 
en härlig utsikt. Med runt fönster för 
en marin känsla
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           Fel glas



Kampanjdörrar
Dörrtjocklek 63 mm
Slät insida
Standard vit

YTTERDÖRRAR

SY103
Cotswold glas 

SY106
Klart glas 

SY104
Cotswold glas

SY101
Tät

SY102
Tät

SY105
Klart glas
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*(SY115)*(SY122) *(SY117)

*(SY120)*(SY119)*(SY118)



YTTERDÖRRAR

SY107
Klart glas
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Alla våra ytter-  
dörrar går att få
som pardörrar 
inom vissa be-
gränsningar.
Kulör mot tillägg
Glasbyte mot 
tillägg

*Dessa dörrar går 
att få med 78 mm 
dörrblad.

*(SY122)

Pardörrar
Dörrtjocklek 78 mm
Slät insida
Standard vit

SY120    Pardörr
klart glas 



Slagportar & 
FörrådsdörrarYTTERDÖRRAR

Finns vitmålade och furupanel 
med svartlackerad sparkplåt. 
Finns både som glasade och 
täta varianter.

GFV3
Klart glas 

GFV1
Tät 

GF1
Tät 

GSG
Klart glas

GS1
Tät

Hantverk med 
spikad furupanel.

Obehandlade 
dörrar används 
i utrymmen som 
ej överstiger 18 
grader

Vitmålade utmärk-
ta för utrymmen 
som är uppvärmda
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SYL201
klart / cotswold

SYL221
klart / cotswold

SYL301
klart / cotswold

SYL211
klart / cotswold

DÖRRARSido- och överljus
Som komplement till din 
ytterdörr så kan vi erbjuda
sido- och överljus.  Du får en 
ljus och öppen entré.
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ConturINNERDÖRRAR
Contur är en stilren massiv dörr med enkla och rena 
linjer. Passar i moderna och vackra rum. Glasdör-
rarna har 4 mm tjockt härdat glas för personsäker-
heten. Glasdörrarna finns både i klart och frostat 
utförande.

CV1
Tät

CV1K1K
Klart glas

CV1K
Klart glas

CV1K4F
Frostat glas

CV1RK
Klart glas

CV1LF
Frostat glas
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INNERDÖRRARContur
Contur - serien finns även med varianter 
på spegelindelning samt kvadratiska 
eller med avlångt glas. Finns i både klart 
och frostat glas

CV3
Tät

CV3K
Klart glas

1

2

3

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

Karmar/trösklar - Karm till innerdörr finns 
med olika djup: 68, 92 eller 118 mm. Trösk-
lar finns i tre utföranden: tröskelplatta, 
falsad 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.

Klassade dörrar - Vi erbjuder dörrar som 
uppfyller alla klimat, brand och ljudkrav. 
Våra klassade dörrar är tetade av Sve-
riges Tekniska Forsknings- institut (SP) och 
godkända enligt brand- och ljudklass-
ning.

Glasbyte mot tillägg
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SpegelINNERDÖRRAR
Den klassiska spegeldörren passar 
in i de flesta hem. Formpressade 
dörrar kan fås i lätt eller kompakt 
utförande.

FP3
Tät

FP4
Tät

FP3SP6
Klart glas

FP4SP3
Klart glas

FP3SP12
Klart glas

FP4SP6
Klart glas
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INNERDÖRRARSpegel
Kompaktdörren har en kärna av rörspån 
vilket ljudreducerar betydligt bättre och är 
något tyngre än den lätta varianten.
Dessa dörrar kan beställas som både par-
dörr och skjutdörr.

FP4SP10
Klart glas

FP4SP10S
Klart glas

FP4PSP10 pardörr
Klart glas

FPL
Tät
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Allmoge massivINNERDÖRRAR
Dörrar i traditionell spegelin-
delning. Solida vitmålade med 
allmogeprofil. Glasdörrarna är 
personsäkrade Går även att få 
obehandlad

AV3 vitmålad
AO3 Obehandlad

AO4 Obehandlad

AV4 Vitmålad AV4SP8 Vitmålad

AO4P Obehandlad
AV4P  Vitmålad
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INNERDÖRRARSlät
En slät dörr är alltid snygg och 
passar i de flesta miljöer. Våra 
släta dörrar finns i olika modeller. 
Går att få i lätt eller kompakt 
utförande.

S
Tät

SG01
Klart glas

SG21
Klart Glas

SG03
Klart glas

SG01  pardörr
klart glas
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G01
Klart glas

G03
Klart glas

G90
Klart glas

G21
Klart glas

G23
Klart glas

O 240/340
Klart glas

Innerdörr 40 mm

Oklassad
Brandklass
Ljudklass
Brand, ljud & rök

Innerdörr 66 mm
Ljud
Ljud
Brand, ljud & rök
Brand & ljud
Brand & ljud

Klassificering
-
Ei30
30dB
Ei30/30dB/SaS

35dB
40dB
Ei30/35dB/SaS
Ei30/40dB
Ei60/30dB

200

200

Slät Massivdörr
40/60 mm

3 spegel Massivdörr
66 mm
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INNERDÖRRAR Klassade dörrar
Vi kan erbjuda en rad olika mo-
deller med olika krav på både 
brand, ljud och rök. Modeller finns 
både i olika glasutförande samt 
täta och speglade.

Klassificering
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1. Karmöverstycke
2. Karmsidor
3. Dörrblad
4. Vägg

Konstruktion Våra dörrrar är uppbygda 
kring ett träregelverk med freonfri cell-
plastisolering och med 0,4 mm alumi-
niumplåtar på vardera sidan. Utanpå 
dessa ligger spårfrästa HDF- skivor som är 
vitmålade. Glaset är isolerglas. Standard-
dörr tät 63 mm u-värde 0.76 W/m2K. Dörr 
med extra isolering tät 78 mm ger ett 
u-värde 0,64 W/m2K. Samtliga ytterdörrar   
har CE-märkning.

Garantier
10-års formgaranti mot böjt ytterdörrsblad     
mer än 4 mm
2-års fabriksgaranti på beslag
2-års garanti på ytbehandling

←

←
←

10
ÅRS G

A
RA

N
TI

10
ÅRS G

A
RA

N
TI2

Karmarna tillverks i furu med 105 mm bredd. 
Handikapp vänlig tröskel i trä och aluminium.

Gångjärnen är justerbara i höjd och 
sidled samt bakkanssäkrade.

Säkerhetsslutbleck standard i samtliga 
ytterdörrar

Låsen vi använder är säkerhetsklassade 
av Europas ledande låstillverkare

Ytbehandling - Våra dörrar är målade i 
flera lager med miljöanpassade färger.

Hålmått= modulmått (dm)

Karmyttermått=modulmått -ytterdörr -15 mm
                                 innerdörr -10 mm                             

Specialmått erbjuds mot pristillägg

Garantin gäller endast om produkten har hanterats, monterats 
och underhållits enligt monterings- och skötselanvisningar. 
Ingen garanti lämnas mot färgavmattningar på kulör.
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DÖRRARTips  -  Så mäter du din dörr



Box 53, 382 21 NYBRO
Besöksadr: Madesjövägen 21, 382 45 NYBRO
Tel: 0481 - 799 530
info@sunnerbofonster.se - sunnerbofonster.se


