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Se din dörr SOm en deSignprOdukt!
För hus- eller lägenhetsägare är kontakten med dörren 
högst påtaglig. Vi rör vid den, passerar genom den, be-
traktar den som en del av den helhet som fasaden, eller 
rummet, utgör. Känslan i rummet skiftar påtagligt, bara 
av en så enkel variation som om dörren är öppen eller 
stängd. Så tänk på de dörrar du har nu - vilken skillnad 
skulle det inte göra om de hade en annan färg, var gjorda 
i annat material, eller var av en helt annan modell.

ett viktigt val
En given slutsats är att valet av dörrar är ett av de vikti-
gaste man gör i ett hem, när det gäller att skapa en miljö 
som både fungerar och skapar de rätta känslorna. Och 
som en naturlig följd av detta några tankar att passera på 
vägen mot det perfekta dörrvalet.
Den första och kanske viktigaste aspekten, är den att var-
je byggnad har ett syfte. Det finns en estetisk, genomgå-
ende tanke, en gestaltningsidé – själva formspråket. Det 
gör att byggnaden inte uppskattas som bara väggar, golv, 
dörrar, fönster och tak, utan som en helhet. En konstnär-
lig vision, skulle vi kunna kalla det, som bör beaktas.

HarmOni
Det är i det här sammanhanget du gör ditt första val – 
när du avgör vilken typ av dörr du föredrar. Föredrar du 
en klassisk spegeldörr, en stilfull designdörr i trä eller 
en dörr med raka linjer och en modern attityd? Det är 
inte nödvändigt att din byggnad och din dörr talar sam-
ma språk, även om det naturligtvis är den mest vanliga 
lösningen. Välj det alternativ som du tycker harmonie-
rar med, bryter av mot, eller kompletterar miljön på ett 
tilltalande sätt så har du tagit första steget.

HelHet
Därefter finns det en rad funktionella aspekter att ta 
ställning till. Om du väljer ytterdörr vill du säkert fun-
dera lite på säkerhet och beständighet. En hållbar dörr 
med ett starkt inbrottsskydd kan vara en bra försäkring 
inför framtiden. Komplettera sedan dörren du valt med 
trycken och lås, glaspartier och ytbehandlingar, sidoljus 
och karmar. På så sätt skapar du en dörr som passar dig, 
dina behov och din hemmiljö. Glöm inte att valet är ditt.

Inledning och innehåll
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Skjutdörrar sparar golvyta och bidrar till ett ordningssamt uttryck. Med en skjutdörr upplevs också dörröppning-
en som större, eftersom dörren försvinner helt när den öppnats. De flesta innerdörrar kan levereras i skjutdörrs-
utförande, både som enkeldörrar och som pardörrar.

Utanpåliggande skjutdörrar
En utanpåliggande skjutdörr löper längs en överliggande skena, som sätts på plats utan ingrepp i väggen. För 
upphängningen finns två alternativa skenor, i dolt eller synligt utförande. För den utanpåliggande skjutdörren 
används en dörr som är en modul större än bredden på dörröppningen. Vid sidan av dörröppningen krävs ett 
utrymme i samma storlek som dörren.

Infällda skjutdörrar
En infälld skjutdörr är helt dold i öppet läge. Dörren hängs upp i en regelkonstruktion som byggs in i väggen. Allt 
som behövs för monteringen följer med i leveransen av skjutdörrskarmen. Tack vare den kraftiga toppskenan tål 
en infälld skjutdörrskarm en belastning av 70 kg. Bilden visar Addera P044

Skjutdörrar – Design och funktion i ett.
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Att tänka på vid innerdörrbyte – Tips & råd!
Mät rätt! — vilken storlek behöver du på dörren?  Du skall räkna med 

det utvändiga karmmåttet. Det vill säga måttet från vägg till vägg på 
bredden, och från golv till vägg på höjden.  
Viktigt! Mätningen bör alltid göras på flera punkter. 

 
Vänster eller högerhängd dörr? — Innerdörrar med s.k. snap-in gångjärn är 

vändbara och därför behöver man inte ta hänsyn till hängningen förrän 
karmen skall monteras eller om dörren skall hängas i befintlig karm.

Räcker det att bara byta dörrbladet? 

Om du bOr i ett nyare HuS
Att byta innerdörr är mycket enkelt. Allra enklast är det om du har 
en dörr som är tillverkad efter 1972 och är försedd med sk ”snap-in” 
gångjärn. Det enda verktyg du behöver är en skruvmejsel som du 
sticker in under låstappen på gångjärnet samtidigt som du drar dör-
ren åt dig. Då lossnar din gamla dörr och du kan smidigt placera dit 
din nya. Allt är klart på några minuter.

Om du bOr i ett äldre HuS
Bor du i ett hus, som är byggt mellan 1962-1972 är dina dörrar och kar-
mar förmodligen försedda med tappbärande gångjärn. Om du inte vill 
byta karmen i samband med dörrbytet så beställer du dörrarna anpas-
sade för gammal standard med tappbärande gångjärn. Vill du fräscha 
upp karmens gångjärn vid bytet så beställer du dessa samtidigt.

Snäpp in gångjärn

Välj en design som passar dig! — Välj mellan många olika innerdörrar, färger, glasade eller ej glasade, lätta eller 
tunga innerdörrar. Det är ditt val.

Val av innerdörr
När du ska välja innerdörr måste du bestämma dig om du vill ha en något enklare, mer sparsam konstruktion, en 
så kallad lättviktsdörr som är formpressad med en kärna av honeycomb-typ till ett lägre pris. Eller så väljer du 
en massiv innerdörr, men en tyngre lyxigare känsla i dörren till ett något högre pris.

 Lättviktskonstruktion Massiv dörr Addera vit Kungsäter Ek Fjordträ

Hur vet jag Om jag Har en gammal eller ny Standard på mina befintliga dörrar?
Är dina mått enligt den här listan överrensstämmer det med standarddörrar.

! Kom ihåg:

Att byta en innerdörr tar ca 2 minuter!

A. 975mm
B. 248mm (tappbärande ggj) 
C. 1420, 1520 mm (tappbärande ggj) 
D. 1915, 2015mm (tappbärande ggj)
E. 626, 726, 826 mm
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Milano 481
Wengebetsad ek/Klarglas

Milano 400
Standardvit

Milano 481
Standardvit/Klarglas

Milano 483
Wengebetsad ek/Klarglas

Milano 483
Standardvit/Klarglas

Milano 401
Ek klarlack

Milano 401
Standardvit

Milano 400
Valfri NCS S

Milano 400
Wengebetsad ek

Milano 481
Valfri NCS S/Klarglas

Milano 402
Standardvit

Milano innerdörrar

Dörrarna i Milanoserien 
har en massiv kärna
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Milano 402
Ek klarlack

Ovalen 1090
Valfri NCS S/Klarglas

Ovalen 1090
Standardvit/Klarglas

Polar 1001
Standardvit/Klarglas

Eva 1080
Valfri NCS S/Klarglas

Eva 1080
Standardvit/Klarglas

Polar 1003
Standardvit/Klarglas

Polar 1070
Valfri NCS S/Opalglas

Polar 1070
Standardvit/Opalglas

Polar 421
Standardvit/Spårfräst

Polar 9000
Standardvit

Polar 10C1
Standardvit/Klarglas

Polar 1000
Standardvit

Björk

Ek

Valnöt

Wengebetsad ek

Standardvit NCS S 0502-Y

NCS S
0515-B80G

NCS S
0515-G90Y

NCS S
1502-G50Y

NCS S
1580-Y80R

NCS S
2002-B

NCS S
2030-B

Kulörexempel

Träslag

Ett urval av våra  
träslag och färger.

budgetSOrtimentet i milanOSerien Har en lättviktSkOnStruktiOn.
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Addera 8001
Ek klarlack

Addera egen design
Wengebetsad ek 
/Jalusi i valnöt

Addera P026
Standardvit/Opalglas

Addera P019
Ek klarlack/Opalglas

Addera egen design
Wengebetsad ek/Opal-
glas

Addera 8004
Standardvit/Klarglas

Addera 8004
Ek klarlack/Klarglas

Addera 8006
Wengebetsad ek/Opal-
glas

Addera P074
Standardvit

Addera P073
Ek klarlack

Addera egen design
Wengebetsad ek

Universe 7000
Standardvit/Klarglas 
med slipad dekor

Universe 7000
Ek klarlack/Klarglas 
med slipad dekor

Universe 7003
Wengebetsad ek 
/Rökfärgat glas

Addera innerdörrar

Dörrarna i Adderaserien 
har en massiv kärnaIn
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Addera 8001
Standardvit

Addera egen design
Standardvit

Addera P029
Standardvit/Klarglas

Addera egen design
Valnöt/Opalglas

Addera P044
Standardvit/Opalglas

Addera 8001
Valnöt

Lodge 340
Brunbetsad furu

Addera P068
Standardvit/Opalglas

Addera egen design
Valnöt/Opalglas

Addera P014 
Standardvit/Opalglas

Addera egen design
Valnöt

Polar 352
Standardvit

Björk

Ek

Valnöt

Wengebetsad ek

Standardvit NCS S 0502-Y

NCS S
0515-B80G

NCS S
0515-G90Y

NCS S
1502-G50Y

NCS S
1580-Y80R

NCS S
2002-B

NCS S
2030-B

Kulörexempel

Träslag

Ett urval av våra  
träslag och färger.

budgetSOrtimentet i adderaSerien Har 
en lättviktSkOnStruktiOn.
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Kungsäter 525
Standardvit

Kungsäter 533
Standardvit/Klarglas

Kungsäter 535
Standardvit/Klarglas

Kungsäter 534
Standardvit/Klarglas

Kungsäter Jubileum 700
Standardvit

Kungsäter 523
Standardvit

Kungsäter Jubileum 701
Standardvit/Klarglas

Kungsäter 530
Standardvit/Klarglas

Kungsäter 521
Standardvit

Kungsäter innerdörrar

Stil 374
Standardvit

Fjordtre 306
Klarlack

Stil 375
Standardvit

Stil 378 
Standardvit

Stil 379 
Standardvit/Klarglas

Stil 377
Standardvit/Klarglas

Dörrarna i Kungsäter-
serien har en massiv 
kärna

budgetSOrtimentet i kungSäterSerien Har antingen en lättviktSkOnStruktiOn eller en furukärna.
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Fjordtre 306
Klarlack

Kungsäter 522
Standardvit

Kungsäter 522
Ek klarlack

Kungsäter 532
Ek klarlack/Klarglas

Kungsäter 525
Ek klarlack

Kungsäter 530
Ek klarlack, 11/2 dörr 
/Klarglas

Kungsäter Jubileum 710
Ek klarlack

Kungsäter Jubileum 710
Wengebetsad ek

Kungsäter Jubileum 711
Wengebetsad ek, pardörr 
/Opalglas

Fjordtre 307
Klarlack/Klarglas

Fjordtre 312
Klarlack

Fjordtre 313
Klarlack/Klarglas

Björk

Ek

Valnöt

Wengebetsad ek

Standardvit NCS S 0502-Y

NCS S
0515-B80G

NCS S
0515-G90Y

NCS S
1502-G50Y

NCS S
1580-Y80R

NCS S
2002-B

NCS S
2030-B

Kulörexempel

Träslag

Ett urval av våra  
träslag och färger.
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Innerdörrskarmar

Vanlig dörrkarm för innerdörrar
Karmar till innerdörrar kan beställas i olika djupmått beroende på väggtjocklek (68, 92 eller 118 mm). Det finns 
också karmar som har en tätningslist placerad i karmen, vilket ger en extra exklusiv känsla när dörren öppnas 
och stängs. Tätningslist i karmen ger också dörren en bättre ljudreduktion. Läs mer nedan.

Obehandlad karm

Vit karm

Falsad tröskel

Slät tröskel

Ventilerad våtrumströskel

Alla nya dörrar levereras med snap-in gångjärn, som de flesta hus har som är byggda efter 1972. Tidigare använ-
des sk. tappbärande gångjärn. Funderar du på att behålla den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera först att 
den har snap-in gångjärn. Har den inte det så kan du beställa en innerdörr som anpassas till din gamla karm.

Så här ser snap-in gångjärn ut — Du kan beställa en ny 
dörr och behålla din karm

Så här ser tappbärande gångjärn ut — Om du ska behålla 
den gamla karmen måste du beställa en innerdörr 
som anpassas till den gamla karmen

Karm med tätningslist
En ny innerdörr är ett otroligt lyft för husets karaktär och vill du förhöja intrycket och känslan ytterligare, ska 
du satsa på att även byta karmen. Vi rekommenderar Kungsäterkarmen som är en av de bästa på marknaden. 
Kvistren i fingerskarvat utförande för bästa finish. Försedd med tätlist vilket dämpar ljudgenomsläppet till ett 
behagligt klick.

varför Ska man Ha en karm med tätningSliSt?
Svar: För att få TYST OCH SKÖNT!

Dörrkarm med  
tätningslist
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Nyhet på Dooria! Högdörrar.

addera Högdörrar
För dig med mer generös takhöjd, eller för dig som vill låta ljuset falla mellan rummen, presenterar vi några 
högdörrar att välja mellan. Högdörrarna har en extra hög karm. Du väljer själv om du vill att dörren ska vara av 
samma höjd som karmen, eller om arrangemanget ska avslutas med ett överljus – integrerat i karmen.

Addera 8001
Standardvit

Addera 8001
Standardvit. Klarglas med 
harlekinspröjs i karm

Addera 8001
Standardvit. Klarglas 
med spröjs i karm

Addera 8001
Standardvit. Klarglas i 
karm

Nyhet!
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! Tips och råd vi köp av ytterdörr:

 / TA MÅTT 
Mät upp dina gamla dörr innan du beställer 
en ny. Dörrar har modulformat som anger hur 
stort hålet är där dörren ska monteras. Kar-
mens yttermått är något mindre. Säkrast mått 
får du därför genom att ta bort fodret och mäta 
hålet där dörren sitter.  
Kolla också om dörren är höger- eller vänster-
hängd. Sitter gångjärnen på dörrens högra sida 
utifrån sett är dörren högerhängd och tvärtom.

 / VÄLJ DÖRR 
Välj vilken dörr som passar ditt hus.

 / BESÖK OPTIMERA 
Nu har du en idé eller kanske några alternativ 
att fundera över. Det är dags att titta på riktiga 
dörrar och besöka bygghandeln.  Känn på dör-
rarna i verkligheten

 / VÄLJA GLAS 
Glas i ytterdörren släpper in ljus och visar vem 
som ringer på. Insyn slipper du genom att välja 
till exempel frostat glas. Många av våra ytter-
dörrar finns både med glas och utan. Sidoljus 
och överljus är alternativ eller komplement till 
glas i ytterdörren. 

 / VÄLJA HANDTAG 
Vad är en dörr utan ett handtag? Tänk på att 
utseendet färändras på din dörr om du sätter 
på ett nytt fräscht handtag istället för att sätta 
tillbaka ditt gamla som passade till din gamla 
dörrmodell.

 / DÖRRSMYG OCH FODER 
Vill du ha en snabb och snygg installation av 
den nya ytterdörren? Beställ då ett paket med 
färdig dörrsmyg och foder. Det sparar massor 
med tid för dig eller din snickare. 

 / BOKA SNICKARE 
Om du tänkt boka snickare som ska montera 
dörren – hör med Optimera först, vi har ofta 
goda kontakter på snickare som kan montera 
dörren.

 / UNDERHÅLLA DÖRREN 
Ytterdörrar i ek och konstteak ska oljas direkt 
efter montering. 

Tips och råd vid köp av ytterdörr

Modulmått

K
ar

m
 y

tt
er

m
åt

t

M
o

d
u

lm
åt

t

Karm yttermått

Y
tt

er
d

ö
rr

ar



15

unika dörrar
Optimera tycker att det är viktigt med unika dörrar 
och har därför tagit fram 2 egna dörrmodeller som 
du bara kan hitta hos oss.
Dörren är tillverkad i samarbete med en av våra 
märkesleverantörer.

Fakta!
 / Snabb leverans
 / Vit med spårfräst dekoration på utsidan
 / Finns i storleken 10x21
 / Lås Assa 8765
 / Den glasade dörren har klarglas

Opus Solsken

Opus Månsken
Så ny att det bara finns en ritning!

Dörrmodellerna 
som du bara hittar  

på Optimera! 
Från april 2012.
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Lås och säkerhet
Diplomats ytterdörrar levereras som standard med låshuset Assa Connect 
2002 med hakregel, som skyddar mot försök att bända upp låset, samt ställbar 
anslagsklack som gör dörren tät. Tre justerbara tappbärande säkerhetsgång-
järn med bakkantssäkring förhindrar att dörren kan lyftas ur karmen. För att 
dörren skall kunna användas behövs dock ett antal ytterliggare detaljer som, 
handtag, olika tillbehör och låscylinder.

StandardlåS
Det standardmonterade säkerhetslåset är försett med en hakregel som 
kopplar samman dörren med dörrkarmen. Förbandet som skapas gör det i 
praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Låset har ”borta säker/hemma 
bekväm”-funktion vilket innebär att man spärrar insidans vred när man går 
hemifrån så att dörren bara kan öppnas med nyckel. När man är hemma så 
kan vredet användas för att låsa om sig.

vill du Ha andra låSalternativ Så finnS de SOm tillval.

Förbättrad låsning med extralås
Låsningen kan förbättras genom ett extralås (med 
extranyckel) sk ”niotillhållarlås” Assa 90001 som pla-
ceras ca 40cm ovanför handtaget.

Förbättrad låsning med flerpunktslås 
Låsningen kan förbättras ytterliggare med fler-
punktslås MPL Connect 2002, som förutom med 
hakregel låser dörrbladet i karmen på 3 ställen med 
hakkolv. Låset samt nödvändig borrning beställs 
samtidigt som dörren.

Extralås 9001, ”niotillhållarlås” Flerpunktslås: låspunkter för hakkolv

Hakkolv

låSpaket
Som tillval kan du få nyckelfärdiga dörrar med monterade låscylindrar, vredskyltar och tre nycklar tillsammans 
med valfria dörrhandtag.  Om du har 7-skifts nycklar i övriga lås hemma, kan du få anpassning till dessa nycklar 
(med vissa reservationer).

Diplomat - Sveriges bästa garanti för ytterdörrar

diplOmat mOntage – 5 Smarta nyHeter
Tack vare fem smarta nyheter så monteras Diplomats ytterdörrar nu ännu 
snabbare och snyggare:
1. Spår för invändiga dörrsmygar i alla karmar. Dold skarv mellan karm och smyg.
2. Färdiga dörrsmygar och invändigt foder som tillval. Snabb och enkel montering. 

Färdiga vinklar.
3. Fabriksmonterade låscylindrar/behör och vredskylt som tillval (ej handtag).
4. Monterade hylsor för karmskruv. Ingen risk att lacken spricker när du skruvar i 

hylsorna (ingår). 
5. Tröskelhöjd anpassad för rörelsehindrade. Tröskel under hela karmens bredd 

skyddar ändträ mot fukt. 

Normalt utrustad ytterdörr: låshus (med 
hakregel), handtag, behör och låscylinder.
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Diplomat  har Sveriges bästa garanti för ytterdörrar. 
Här hittar du snygga dörrar i flera olika stilar. Vi lovar att du gör ett tryggt köp vilken du än väljer. Alla Diplomats 
ytterdörrar har nämligen 20 års formgaranti.  Det hittar du förmodligen ingen annanstans.  

SynS det att en dörr Har 20 årS garanti? 
Ja, jämför du Diplomats ytfinish med andra ytterdörrar så vågar vi påstå att du märker skillnaden. Titta på ytan 
i ljus från sidan. Känn hur jämn och slät ytan är. Ett perfekt ytskikt är det bästa skyddet mot ytterdörrens värsta 
fiende: fukt.
Tack vare hög kvalitet i allt från konstruktion till detaljer och ytskikt, har Diplomat ytterst få reklamationer på de 
småländska ytterdörrarna. Därför kan Diplomat lämna 20 års formgaranti på alla ytterdörrar. Det får du förmod-
ligen inte någon annanstans. 

det är Helt enkelt Skillnad på dörrar OcH dörrar. 
En riktig ytterdörr från Diplomat är byggd på en ram av massiv, fingerskarvad furu. Inuti dörren finns 55 mm iso-
lering av miljövänlig cellplast, alternativt stenull i brandklassade dörrar. Ramen är klädd med fuktspärrande och 
stabiliserande aluminiumplåtar på båda sidor. Utanpå det en HDF-board alternativt laminat med lack eller fanér. 
Eventuella glas är säkerhetsmonterade 3-glaskassetter.
Dörrens ytskikt är viktigt eftersom det aldrig får släppa in fukt som kan förstöra dörren. En dörr som deforme-
rats av fukt kan inte repareras. Därför lackas Diplomats ytterdörrar med ett 2-komponentssystem i dubbla skikt. 
Dörren slipas före och mellan lackskikten. Tjockleken på varje skikt i dubbla skikt. Dörren slipas före och mellan 
lackskikten. Tjockleken på varje skikt kontrollmäts och därefter kontrolleras dörren manuellt. 
Jämför gärna Diplomat med billiga kampanjdörrar. Känn på lacken. Räkna på garantin. Vi kan branschen och vet 
att man får vad man betalar för. 

Diplomatdörrars standardkulörer på ytterdörrar
Färgen på ytterdörren målas i dubbla skikt som ger en slitstark yta. Du väljer själv vilken färg din dörr skall ha; 
vit, standardkulör eller tillvalskulör. Som tillvalskulör kan du få precis vilken nyans som helst ur NCS eller RAL-
systemet. Tänk dock på att en mörk dörr kan blekas i starkt solljus. En av fördelarna med att din dörr tillverkas i 
Småland, i Europas modernaste dörrfabrik, är vi kan leverera den i valfri kulör utan lång väntetid.

Diplomats standardkulörer — välj mellan väl avmätt djupröd, grafitgrå, mörkblå, moss-
grön eller stilrent vit. Som tillval kan du såklart få våra ytterdörrar i vilken färg du 
vill. Välj i så fall en kulör med kod i NCS- eller RAL-systemet.

Hitta din Stil med dörrväljaren
Innan du bestämmer dig kan du testa Diplomats dörrväljare och se vilken dörr som passar ditt hus 
bäst. Jo, det är sant! Ladda hem Diplomats app för iphone, ”Dörrväljaren” från www.diplomatdor-
rar.se. Ta en bild på din entré med telefonen, starta appen och sätt samman bilden på ditt hus 
med olika ytterdörrsmodeller och färger. Eller besök din Optimera-butik, där kan du se dörrar-
nas fina kvalitet i verkligheten och få kunnig hjälp av personalen. 
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NORDIC & COUNTRY Diplomatdörrar

EBBA Klarglas
Ebba har en slät och exakt yta. Symmetriska glas 
skapar harmoni. (Klarglas. Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 9-10x20-21.)

ALICE Cotswoldglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

BELLA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

BELLA TÄT 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

KARINA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

KARINA TÄT 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

GULLAN Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

NIKE Klarglas
Valfri NCS kulör. Std. strl. 
9-10x20-21.

SANNA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

SANDRA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ROSA Klarglas. 
Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 9-10x20-21.

ROSA TÄT 
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.

Det finns en återhållsam, naturnära ton inom 
nordisk design. Du hittar den i mode, möbler och 
arkitektur, där den ständigt är lika aktuell. Här 
hittar du dörrar med en stil som matchar alla hus 
med samma enkla elegans.
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HANNAH Cotswoldglas
Hannah har vackra dörrspeglar inramade med marke-
rad dekor i klassisk stil. Valfri NCS kulör, eller konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

Det är lätt att charmas av den rustika stilen på 
landet. Det är tryggt att luta sig mot hus med 
traditioner. Från ett hus till ett annat finns 
stilmässiga band som knyter ihop olika epo-
ker och landsändar. Träpanel. Vita knutbrädor.  
Och en välkomnande dörr, förstås.

JANE Cotswoldglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

JANE TÄT 
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

JULIA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

AFRODITE Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ANNA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ANNA TÄT 
Valfri NCS kulör, el konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

LINNEA Klarglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 10x20-21.

PIA Rökfärgat glas med 
fågeldekor
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

KARIN Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, eller furu. 
Std. strl. 9-10x20-21.

KARIN TÄT 
Valfri NCS kulör, eller furu. 
Std. strl. 9-10x20-21.

Karin DELAD Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, eller furu. 
Std. strl. 9-10x20-21.

Nyhet

Y
tterd

ö
rrar



20

CLASSIC Diplomatdörrar

ANITA Cotswoldglas
Anita har dörrspeglar inramade med markerad dekor av listverk i klassisk stil. 
Valfri NCS kulör, eller konstteak. Std. strl. 9-10x20-21.

Stil har ingen ålder. En klassisk dörr har en form med perfekt balans mellan 
tyngd och elegans, sedan må den vara gammal eller ny. Dörrarna här har in-
fluerats av olika traditioner för hus och herrgårdar, så att du kan hitta varie-
rande uttryck inom samma stil.

ANITA TÄT 
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.

BRITTA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

BRITTA TÄT
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.
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CHRISTINE Cotswoldglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

VIKTORIA Rökfärgat glas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

DAISY Cotswoldglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

MARTINA Rökfärgat glas 
Mässingsinfattning. Valfri NCS 
kulör. Std. strl. 9-10x20-21.

ELLA Klarglas. 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ELLA TÄT 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ELVIRA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, eller konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

ELVIRA TÄT
Valfri NCS kulör, eller konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

JESSIKA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.

JESSIKA TÄT 
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.

SVEA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21

SVEA TÄT 
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21

WILMA Cotswoldglas
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 9-10x20-21.

URSULA Cotswoldglas 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

URSULA TÄT 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.
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URBAN Diplomatdörrar

MOLLY Klarglas
Molly representerar den färgstarka, unga kulturen bland landets ytterdörrar.  
(Steppat klarglas. Valfri NCS kulör. Std. strl. 9-10x20-21.)

Sparsmakad design och stilren dekor flirtar med funkis, medan inslag av glas 
bidrar till en lekfull blandning. I villastadens nya kvarter sitter färgstarka yt-
terdörrar med distinkt design snyggt. I de äldre husen på gatan är dörrarna en 
uppgradering till funkis 2.0.

FANNY Steppat klarglas 
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

RONJA Steppat klarglas 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

MINNAH Steppat klarglas 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

Nyhet

Y
tt

er
d

ö
rr

ar



23

ATHENA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

ALEXANDRA Klarglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

CLARA Klarglas
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.

INGELA Klarglas
Valfri NCS kulör, ek el. konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

INGELA TÄT 
Valfri NCS kulör, ek el. konst-
teak. Std. strl. 9-10x20-21.

ALMA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

MAJ Klarglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

FELICIA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

JOHANNA Klarglas
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 9-10x20-21.

MIKAELA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

TANJA Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

NATHALIE Klarglas
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

LAILA Klarglas
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.

LAILA TÄT 
Valfri NCS kulör, eller ek.  
Std. strl. 9-10x20-21.

FIA Klarglas. 
Valfri NCS kulör.  
Std. strl. 9-10x20-21.

Nyhet

Nyhet
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Parytterdörrar

Vill du ha en riktigt inbjudande entré är pardörren lösningen. 
Då har du en gångdörr till vardags och två dörrar att slå upp 
vid festliga mottagningar.
De flesta av Diplomats ytterdörrar kan beställas som par-
dörrar. Pardörrarna har så kallat hakregellåss och säkerhet-
slutbleck med finjustering av dörrbladets tätning, vilket är 
viktigt på parytterdörrar.

ANITA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör, el konstteak. Std. strl. 14-15x20-21.

BRITTA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

ELLA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

CLARA Klarglas.
Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 14-15x20-21.

SVEA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

ELVIRA Cotswold glas.
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 14-15x20-21.

TANJA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21

KARINA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

ELVIRA Tät 
Valfri NCS kulör, el konstteak.  
Std. strl. 14-15x20-21.

EBBA Klarglas.
Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 14-15x20-21.

URSULA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.
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JOHANNA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

NATALIE Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

SANDRA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

FIA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

MAJ Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

GULLAN Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

JULIA Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 18, 20x20-21.

ROSA Klarglas.
Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 14-15x20-21.

MIKAELA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

BELLA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

LINNEA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 19-20x20-21.

JANE Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 15-16x20-21.

LAILA Klarglas.
Valfri NCS kulör, eller ek. 
Std. strl. 14-15x20-21.

FELICIA Klarglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.

INGELA Klarglas.
Valfri NCS kulör, ek eller 
konstteak.  
Std. strl. 14-15x20-21.

ALICE Cotswoldglas.
Valfri NCS kulör. 
Std. strl. 14-15x20-21.
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Tillbehör och montage — Diplomatdörrar

Skötsel och underhåll
Din nya dörr kommer att utsättas för både värme, kyla, 
vatten och vind. Ta hand om den, så håller den längre! 
Alla ytterdörrar mår bra av att placeras under ett 
entrétak, det ökar dörrens livslängd. Tänk på att mörka 
dörrar har en tendens att blekas av solen, så placera 
dem om möjligt under tak i ett mindre soligt läge. 
Repor och lackskador på målade dörrar skall bättras i 
omgående med alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans 
och glans (färgkoden får du från återförsäljaren eller i 
dörrbroschyren), det är viktigt för att garantierna skall 
gälla.

Så Här tar du Hand Om juSt din dörr:

Målade ytterdörrar
Tvätta av dörren med svagt rengöringsmedel tex diskme-
del (ej såpa), skölj rent med vatten efteråt eller använd en 
svag lackrengörning, minst varannan månad. Behandla 
dörren minst en gång per år med vaxduk eller flytande 
bilvax, möbelvax, som är fritt från silikon. Tröskeln är 
obehandlad och skall oljas innan montering och därefter 
vid behov.

Teakytterdörrar
Teakytterdörrar ska behandlas med teakolja (med antimögelskydd) innan montering, minst 2-3 gånger eller till 
dörren är mättad. Därefter vid behov, så att dörren alltid har en fet vattenavvisande yta.  
Obs! glöm ej dörrens undersida. 

Ekytterdörrar
Ekytterdörrar ska behandlas med Kinesisk träolja (med antimögelskydd) innan montering minst 2-3 gånger eller till 
dörren är mättad torka av överflödig olja. Därefter vid behov, så att dörren alltid har en fet vattenavvisande yta. 
Obs! glöm ej dörrens undersida. 

Furuytterdörrar
Furuytterdörrar är obehandlade och måste lackas, laseras, eller oljas före montering. Behandla kvistarna med 
kvistlack innan lasering, lackning eller måning. 

fullStändiga SkötSelanviSningar finnS på dörrtillverkarnaS HemSidOr.

! Kom ihåg:

En vanlig målad ytterdörr ska 
behandlas med vax eller vaxduk 
minst en gång per år.
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nyHet! kOmfOrtpaket ecO
”Eco” superisolerat utförande med U-värde 0,6 (tät dörr) eller U-värde 0,8 (glasad). 

nyHet! kOmfOrtpaket extreme
”Extreme” slitstarkt utförande för extra tuffa påfrestningar från väder och vind. Går att få till vissa utvalda 
dörrmodeller.

nyHet! Halv pardörr
Halv pardör, kan ersätta fast sidoljus vid byte av gammal dörr. Går att få till vissa utvalda dörrmodeller.

glaStyper
ytterdörrar har 3-glas isolerglas i dörrarna med bättre energi- och ljudvärden än 2-glas. Glasen finns som stan-
dard i fem olika utföranden: frostat glas, cotswoldglas, rökfärgat, katedral samt klarglas. Vi kan även erbjuda 
specialslipade glas mot beställning. 

KLARGLAS COTSWOLDGLASFROSTAT GLAS KATEDRALGLAS RÖKFÄRGAT GLAS

mOdulmått
Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till 
exempel 10x21. Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 15 mm mindre på bredd och höjd. 
Detta för att kunna justera och isolera mellan karm och vägg.

Ytterdörr Karmyttermått Dörrbladsmått

MODUL BreDD HöjD BreDD HöjD

9x20 885 1985 824 1940

9x21 885 2085 824 2040

10x20 985 1985 924 1940

10x21 985 2085 924 2040

14x21 1385 2085 * 2040

15x21 1485 2085 * 2040

16x21 1585 2085 * 2040

Sidoljus Karmyttermått

MODUL BreDD HöjD

3x20 298 1985

3x21 298 2085

4x20 398 1985

4x21 398 2085

5x20 498 1985

5x21 498 2085

Modulmått
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Karm yttermått

* Se respektive dörr. 
**A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på dörrbladet till centrum av låskolven.
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ADVANCE-LINE Character

COSMOS
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

LEON
Aluminiumlister i de hori-
sontella spåren. Klarglas. **

*Finns även som enkeldörr.

**Finns även som pardörr.

PULSE
Spårfräst ut- och insida. Klarglas. *

gångjärn cHaracter
Characterdörrarna är utrustade med gångjärn som är konstru-
erade så att de inte syns då dörren är stängd. Detta förstärker yt-
terligare intrycket av exklusivitet och god design. Gångjärnen är 
även konstruerade för att ge ett ökat inbrottsskydd och minska 
risken för klämskador. De är dessutom justerbara i hela tre led.

låSkiSta, Slutbleck OcH tröSkel advance-line
Låskista, med en hakregel, som häktar tag i karmen och gör det 
extra svårt att bryta upp dörren. 
Vi har försett våra ADVANCE-LINE ytterdörrar med förstärkta 
slutbleck. De har ett högt inbrottsskydd och ger möjlighet till 
enkel justering av dörrens täthet.  
Samtliga dessa dörrar har också vår patenterade tröskellösning. 
Den är handikappsanpassad och består av en kombination av 
ädelträ och aluminium. Det unika är att denna tröskel står på en 
kompositkil som effektivt hindrar väta att tränga upp i karmen.

Dessa modeller har alla sin speciella karaktär och design. Dörrarna 
har välarbetade mönster och unika glasöppningar. Eftersom den 
unika glas-öppningen saknar lister och skruvar, är dörren lika fin på 
både ut- och insida. Ett flertal av Characterdörrarna erbjuds även i 
oglasat utförande och samtliga modeller erbjuds som pardörr. 

egenskaper

glaSteknik  
advance-line cHaracter
Dörrarna har glasöppningar där glaset, 
genom en ny patenterad metod, är helt 
integrerat i dörrens konstruktion. Detta 
gör att man slipper utstickande glaslis-
ter, vilket skapar ett stilrent formspråk. 
På köpet får man en mycket tät och 
dessutom inbrottssäker konstruktion. 
Samtliga dörrar levereras med klart 
härdat isolerglas. 
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LOTUS
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.** 

DROP
Slät ut- och insida. Klar-
glas.**

LUNA
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

DIGITS
Spårfräst ut- och insida m. 
siffror 0-99. Klarglas.**

TAJO
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

CANVAS
Slät ut- och insida. Spark-
plåt - blank/rostfri (tillval). **

OCEAN
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.** 

PULSE
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.** 

BEAT
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

CHARMED
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas. ** 

STEP
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

TONE
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.** 

ORBIT
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas. ** 

LILLY
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas. ** 

ORCHID
Infräst dekor på ut- och 
insida.Klarglas. **
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ADVANCE-LINE Classic

Classic är en kollektion med ytterdör-
rar i klassisk stil, där inspirationen är 
hämtad från förra sekelskiftet. Det 
som kännetecknar Classic-dörrarna är 
de vackra linjerna, mönstren, spröjsen 
och de uttrycksfulla dekorerna.
Dörrarna har tydliga glaslister och gla-
sas med en ny patenterad teknik, utan 
synliga skruvar eller stift.
Bland Classic-dörrarna finner du en 
modell för alla sammanhang, oavsett 
om du bor i ett gammalt hus, i en ex-
klusiv Patriciervilla eller i ett vackert 
hus av senare modell. Romantiken blir 
fullständig, om dessa dörrar får bilda 
entrén till ett äldre hus i lantlig stil.

SATIE. 
Dekor på utsida, slät 
insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida. **

DELIUS. 
Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Dekorglas med 
spröjs ut- och insida. **

BARTHOLDY. 
Dekor på utsida, slät 
insida. ** * 

DEBUSSY. 
Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Dekorglas med 
spröjs ut- och insida. **

RAVEL. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. **

ROSSINI. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Cotswold-
glas. 

SCARLATTI. 
Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Cotswoldglas. 

SOUSA. 
Dekor på utsida, slät 
insida. 

MOZART. 
Dekorerad utsida, slät 
insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida. 

CORELLI. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Dekorglas 
med spröjs ut- och insida.

SCHUMANN. 
Dekor på utsida, slät 
insida. Klarglas. ** * 

CHOPIN. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida. 
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ALBINONI. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Cotswoldglas. 

WAGNER. 
Spårfräst ut- och insida. 
Dekorglas med spröjs 
ut- och insida. 

PUCCINI. 
Dekor på utsida spår-
fräst insida. 

BEETHOVEN. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. 

BIZET. 
Spårfräst utsida, slät in-
sida. Cotswoldglas med 
spröjs utsida. 

IVES. 
Dekor på utsida spår-
fräst insida. Karglas 
med spröjs utsida. 

HÄNDEL. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Cotswoldglas 
med spröjs ut- och insida. 

BRAHMS. 
Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas. Tillval: målad 
spröjs utsida

SMETANA. 
Dekor på utsida spår-
fräst insida. klarglas 
med spröjs utsida. 

CLEMENTI. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Cotswoldglas 
med spröjs ut- och insida

SMETANA 
Pardörr. Dekor på utsida spårfräst 
insida. Karglas med spröjs utsida. 

SCHUBERT. 
Dekor på utsida, spår-
fräst insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida. 

MONTEVERDI. 
Dekor på utsida spår-
fräst insida. Karglas 
med spröjs utisda. 

GRIEG. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. 

* Finns också 
som enkel- och 
pardörr i målat 
utförande. 
 
**Finns även som 
pardörr.
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ADVANCE-LINE Function

Funkisstilen beskrivs ibland som arkitekternas 
uppror mot den utsmyckade klassiska stilen. Flyg-
maskiner var förebilden och bruksföremålen skulle 
vara funktionella och strömlinjeformade utan kru-
siduller. I början av vårt nya millenium har funkis-
stilen fått en ny renässans.
I kollektionen Function finner du läckra dörrar 
med stramt, maritimt och spännande formspråk. 
Functions minimalistiska enkelhet är inspirerad av 
30-talets eleganta funkisstil. Dessa dörrar har tyd-
liga glaslister som monteras med en ny patenterad 
glasningsteknik utan synliga skruvar eller stift. 
Dörrarna med runt glas med glaslist i aluminium, har 
dock synliga skruvar för att förstärka den maritima 
känslan.

CORAL. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas med 
glaslist i aluminium. 

NILE. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas med glaslist i ek. **

BALTIC. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas. 

NILE. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas med glaslist i ek. **

ANDAMAN. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas med 
glaslist i aluminium. 

ADEN. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas. **

CARIBBEAN. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslister 
i ek. **

CORAL. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas med 
glaslist i aluminium. 

CARIBBEAN. 
Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med 
glaslister i ek. **

NILE. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med målad 
glaslist. **

CARIBBEAN. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med målade 
glaslister. **

**Finns även som pardörr.
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INDUS. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas med glaslist i ek. **

TAHOE. 
Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med 
glaslist i ek.**

SUEZ. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas.

ERIE. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

TAHOE. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med målad 
glaslist. **

GANGES. 
Spårfräst utsida, slät 
insida.

MICHIGAN. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas. **

TAHOE. 
Slät ut- och insida. Klar-
glas med glaslist i ek. **

BARENTS. 
Spårfräst utsida, slät 
insida.

NIGER. 
Spårfräst utsida slät 
insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida. 

ATLANTIC. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas. **

INDUS. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med målad 
glaslist. **

BENGAL. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas med 
spröjs ut- och insida.

HUDSON. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i 
aluminium.

INDUS. 
Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med 
glaslist i ek. **
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Ljus och luft
Din ytterdörr skall fylla ett antal olika krav och behov. Har du exempelvis en mörk 
hall, kan dörren användas för att sprida ljus och ge ett luftigt intryck.
Här visas några modeller med extra stora glasöppningar. CASPIAN är, med eller 
utan spröjs, t.ex. ett populärt val som altandörr bland de som efterfrågar högre 
inbrottssäkerhet än vad en traditionell altandörr erbjuder.

VÄNERN. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas. Tillval: 
målad spröjs utsida.

CONGO. 
Slät ut- och insida. 
Klarglas. 

COMO. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas.Tillval:  
målad spröjs utsida.

ARAL. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas.Tillval:  
målad spröjs utsida.

CASPIAN. 
Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas.Tillval:  
målad spröjs utsida.

ADVANCE-LINE Function
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PACIFIC. 
Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med 
glaslist i ek. Finns även 
i målat utförande med 
målad glaslist.

DONAU. 
Ek med slät ut- och insi-
da. Klarglas med glaslist 
i aluminium. Finns även 
som enkel- och pardörr i 
målat utförande.

BERING. 
Ek med slät ut- och 
insida. Finns även som 
pardörr. Finns också 
som enkel- och pardörr i 
målat utföfrande.

VOLGA. 
Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med 
glaslist i ek. Finns också 
i målat utföfrande.

ELBE. 
Ek med slät ut- och in-
sida. Klarglas med glas-
lister i ek. Finns också i 
målat utföfrande

Släpp in ljuset genom sidoljus eller överljus
Med utgångspunkt från den dörr du valt, kan du skapa olika entrépartier med hjälp av sido- och överljus. Väl-
jer du ett sidoljus till dörren, får du in extra ljus och dessutom möjlighet att se vem som kommer på besök.
Väljer du sidoljus till varje sida om dörren, skapar du en harmonisk symmetri. Vill du ha en pampig entré 
kombinerar du sidoljusen med ett överljus. Vill du däremot få in extra ljus i entrén, utan insyn, väljer du 
endast överljus till din befintliga dörr.

ÖVERLJUS TL0. 
Vitmålat med klarglas..

ÖVERLJUS TL0. 
Ek med klarglas.

SIDOLJUS SL1. 
Vitmålat eller 
ek.  Klarglas.

SIDOLJUS SL2. 
Ek eller vitmå-
lat. Klarglas.

SIDOLJUS SL3. 
Vitmålat eller 
ek. Klarglas.

SIDOLJUS SL0. 
Vitmålat eller 
ek.  Klarglas.

glaSteknik 
ADVANCE-LINE CLASSIC OCH FUNCTION
Även dessa dörrar har en ny patenterad glasnings-
teknik med glaslister utan synliga skruvar eller stift. 
Denna unika konstruktion med figuranpassad silikon-
tätning är både extremt tät och inrottssäker samt ger 
dörren ett stilrent och vackert utseende.

gångjärn claSSic 
OcH functiOn
Dessa dörrar är försedda 
med kraftiga kullagrade 
gångjärn som är justerba-
ra i både höjd och sidled.
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Modul Karmyttermått (mm) Dörrbladsmått (mm)

Enkeldörr Bredd Höjd Bredd Höjd

10x20/21 988  1980/2080 925 1933/2033

9x20/21 888 1980/2080 825 1933/2033

Pardörrar

13x20/21 1288 1980/2080 661/561 1933/2033

14x20/21 1388 1980/2080 711/611 1933/2033

15x20/21 1488 1980/2080 761/661 1933/2033

Sidoljus 

Modul Karmyttermått mm

 Bredd Höjd

3x20/21 298 1980/2080

4x20/21 398 1980/2080

5x20/21 498 1980/2080

Karmdjupet är 105 mm för utåtgående ytterdörrar och 115 mm för inåtgående.

När du väljer en ytterdörr från JELD-WEN, får du en av de säkraste produk-
terna på marknaden. Det beror bland annat på vår stabila sandwichkonstruk-
tion med två lager aluminiumplåtar runt en kraftig träfiberkärna. Den ger 
också en optimal ljud- och värmeisolering.

Bilden till höger är från vår utvecklingsavdelning och visar ett av momenten 
i ett inbrottstest. En 30 kg tung kula, som upprepade gånger med stor kraft 
slungas in i en JELD-WEN ytterdörr – utan att varken dörr eller karm ger efter.

garanti
På JELD-WEN har vi mer än 100 års erfarenhet av ytterdörrstillverkning.
Den kunskapen har vi utnyttjat till att skapa ytterdörrar med en perfekt kon-
struktion. Detta betyder bl.a. att ytterdörren alltid håller formen i det hårda 
nordiska klimatet och därför är vi stolta över att kunna lämna marknadens 
bästa garantier. På alla ytterdörrar i ADVANCE-LINE erbjuder vi hela 15 års 
formgaranti. Eftersom vi har genomfört en rad kvalitetsförbättringar har vi 
nu även kunnat utöka vår fabriksgaranti från 2 till 5 år! (Fackmannamässig 
montering är givetvis ett grundkrav).

Kvalitet, egenskaper och tillval

Fanér

Aluminiumplywood

Porösa träfiberskivor
Ramträ   

Aluminiumplywood

Fanér Väderbeständig HDF-skiva

Aluminiumplåt

Ramträ
Aluminiumplåt

HDF-skiva

Porösa träfiberskivor

kOnStruktiOnSuppbyggnad

ekfanérad dörr

kOnStruktiOnSuppbyggnad

målad dörr

Generella egenskaper för ADVANCe LINe Ytterdörrar
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Alla ytterdörrar levereras vitmålade som standard men kan mot tillägg levereras i andra kulörer.

Mörka kulörer efterfrågas i allt högre utsträckning. 
På grund av dessa färgers värmeabsorberande egen-
skaper kan en dörr med sådan kulör i vissa lägen 
utsättas för enorma påfrestningar. 

cHaracterfärger

NCS S 0500-N NCS S 2500-N NCS S 3030-R50B NCS S 2570-Y90R NCS 6040-B NCS S 7020-G NCS S 8010-y30r NCS S 9000-N

Standard- OcH baSkulörer

NCS S 0502-Y 
Standard

NCS S 3502-Y 
Bas

NCS S 2050-Y10R 
Bas

NCS S 4050-Y80R 
Bas

NCS S 6020-G10Y 
Bas

NCS S 5020-R90B 
Bas

NCS S 7000-N 
Bas

Ek 
Träslag

trendfärger

NCS S 4020-G50Y

NCS S 7020-Y40R

NCS S 6502-B

RAL 9010

NCS S 6030-R70B

NCS S 2570-Y90R

NCS S 5030-Y30R

NCS S 2040-Y10R

NCS S 1502-Y

RAL 7024

NCS S 6020-B70G

NCS S 2060-Y30R

RAL 3011

NCS S 6010-R90B

NCS S 6030-Y70R

RAL 7015

NCS S 5040-Y80R

 NCS S 2005-Y80R

NCS S 3050-Y90R

NCS S 2005-G50Y

  NCS S 8500-N

NCS S 4550-Y80R

NCS S 0500-N

NCS S 4020-R90B

NCS S 3030-R90B

  NCS S 8000-N

NCS S 4500-N

NCS S 5040-Y70R

NCS S 5030-R90B

NCS S 4050-R

  NCS S 7500-N

NCS S 4000-N

NCS S 4040-B90G

NCS S 6020-G30Y

NCS S 2040-Y20R

NCS S 7020-R90B

NCS S 3502-B

NCS S 2000-N

NCS S 5500-N

NCS S 4010-R70B

NCS S 7020-G10Y

NCS S 3500-N

OBS! Färgerna i tryck kan skilja mot 
verkligheten. För exakt färgnyans, 
se kalibrerad färgkarta i din butik.

Ytor, färg och glas
Här får du en överblick över våra kulörer, träslag och glasvarianter. Du kan skapa en ytterdörr i din alldeles egen 
personliga stil. Till de flesta av våra ADVANCE-LINE ytterdörrar kan du själv välja glastyp. Som tillval erbjuder vi 
flertalet modeller med klar-, cotswold-, dekor- samt maskinantikt glas.  Självklart har samtliga dörrar försetts med 
isolersglaskassett, för bästa energibesparing.

Modell DELIUS  
och WAGNER

Modell CORELLI Modell DEBUSSY

vad innebär dekOrglaS?
Nedan ser du förklaring till våra dörrar 
med dekorglas. Glaset i de grå fälten 
är sandblästrat medan glaset i de vita 
fälten är klarglas.

glaSalternativ

Klart, härdat Cotswold

Sandblästrat Maskinantik

! Kom ihåg:

Om dörren t.ex skall monteras i söderläge med stark 
exponering för solljus, rekommenderar vi därför att 
ljusare kulörer än NCS S 7000-N används.

Y
tterd

ö
rrar



38

Clever-Line

Traditionell stil 
JELD-WEN ytterdörrar tillverkas med höga krav på säkerhet. 
Bland annat använder vi ett extra kraftigt säkerhetsslutbleck som 
försvårar inbrottsförsök.

deSign
De traditionella ytterdörrarna tillverkas med fokus på att skapa harmoni. De vackra detaljerna med spröjsar, 
speglar, urfräsningar och glas har inspirerats av arkitekturen i slutet av 1800-talet. 

funktiOn OcH kvalitet
JELD-WEN ytterdörrar har utvecklats för att klara de dagliga påfrestningar de utsätts för. De är noggrant 
testade och uppfyller högt ställda krav. Du kan alltså vara säker på att få en bra ytterdörr som tål det krävande 
nordiska klimatet.

 

perfekt till både nya 
OcH gamla HuS 
Med sin klassiska vita kulör 
passar dessa dörrar i både 
nya och gamla hus. Du kan 
anpassa dörren efter din 
egen smak genom att välja 
olika spegelmönster och glas-
öppningar.

Skall din nya dörr ha runt, 
halvmåneformat eller fyrkan-
tigt glas?

Klassisk stil

klaSSiSka linjer 
Harmoni  skapas genom 
att låta dörrens formspråk 
följa husets stil och linjer. 
Fördelen med att välja en 
ytterdörr med klassiska 
linjer är att den får ett neu-
tralt uttryck som passar de 
flesta entréer.

Välj mellan 3 olika stilar i clever-line serien som är JELD-WENs enklare ytterdörrar: Traditionell, Klassisk 
och Modern.
Glasade clever-line ytterdörrar levereras endast som standard, ej möjligt att beställa annan glastyp. Clever-line 
ytterdörrar levereras endast som standard, ej möjligt att beställa annan kulör. Kulören är vit NCS S 0502-Y
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Modern stil
Utöver de grundläggande funktionskraven skall dörren även förmedla en viss stil. Till skillnad från de mer tradi-
tionella och klassiska modellerna, förmedlar dörrmodellerna i modern stil en renare och mer modern stil.
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INNerDörrHANDTAG

Det är de små detaljerna som gör skillnad 
Varumärket Habo kännetecknas av produkter med 
funktion och design som motsvarar kundens förvänt-
ningar. I över 90 år har Habo funnits på marknaden– 
lång tradition av beslag är något som Habo värnar om 
och är stolta över. Det viktigaste måttet på kvalitet 
är kundernas tillfredsställelse av produkterna och 
tjänsterna. 
Nu kan du lätt och smidigt själv prova dig fram till 
vilket dörrhandtag som passar just din dörr.
I provrummen på Habos hemsida väljer du enkelt bland 
olika typer av dörrar och husfasader. I lugn och ro kan 
du sedan hitta det handtag som blir bäst till ditt hem.
Gå in på hemsidan redan idag och prova! www.habo.com

Habo dörrhandtag

Artnr. 13429  
Dörrhandtag A383, ytbehandling borstad krom, 
inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med 
trägrepp undantaget de med svart och vitt grepp 
som är av plast. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. 
Utsprång 58 mm. Finns i flera olika material/färger.

Artnr. 15616  
Dörrhandtag Toronto inkl. nyckelskylt. Dörrhand-
tag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. 
Utsprång 66 mm. Ytbehandling: Borstat krom.

Artnr. 14311  
Dörrhandtag Copenhagen, ytbehandling krom, 
inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing. Passar 
till dörrtjocklek 38-45 mm. Utsprång 45 mm. 
Finns i flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 14396  
Dörrhandtag Valencia, ytbehandling borstad krom,  
inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/zamak. Passar 
till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm. Finns i 
flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 15937 - Finns i flera olika färger. 
Dörrhandtag Las Vegas, ytbehandling krom/plast, inkl. 
nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. 
Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. 

Artnr. 15936 - Finns i flera olika färger. 
Dörrhandtag Las Vegas, ytbehandling krom/plast, inkl. 
nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. 
Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. 

Artnr. 13651  
Dörrhandtag Hamburg, ytbehandling matt nickel,  
inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av mässing. Passar 
till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm. Finns 
i flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 14009  
Dörrhandtag London, ytbehandling aluminium, 
inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av rostfritt stål. Dold 
fastsättning. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. 
Utsprång 56 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 14405  
Dörrhandtag Barcelona, ytbehandling borstad 
krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/
zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Ut-
språng 53 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 20193  
Dörrhandtag A13152-16 mm, ytbehandling rostfritt. 
Dörrhandtag av rostfritt borstat stål. Dold skruv-
fastsättning på rosett och nyckelskylt. Diameter på 
handtagsgrepp 16 respektive 19 mm. 16 mm passar 
dörrtjocklek 36-45 mm och 19 mm passar dörrtjock-
lek 36-65 mm. M4 gänga. Utsprång 16 respektive 
19mm = 65mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.

Artnr. 14401  
Dörrhandtag Marbella, ytbehandling borstad 
krom, inkl. nyckelskylt. Dörrhandtag av zink/
zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Ut-
språng 50 mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.
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YTTerDörrHANDTAG

Att välja handtag är inte alltid det lättaste
Oavsett vem som knackar på din dörr, så är entrén 
och ytterdörren det första som möter besökaren. Här 
får man det första intrycket av ditt hem och en snygg 
dörr behöver ett snyggt kompletterande handtag.  På 
Habo värnar vi om funktionell och tidlös design. Med 
rätt handtag skapar du enkelt en estetiskt tilltalande 
dörr till ditt hem.

! Kom ihåg!

Dörrhandtaget förändrar hela intrycket på 
din dörr!

Artnr. 13254 
Dörrhandtag Copenhagen, ytbehandling borstad 
krom.
Dörrhandtag av mässing med returfjäder avsett 
för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörr-
tjocklek 38-70 mm. Utsprång 62 mm. Finns i flera 
olika ytbehandlingar.
 
Artnr. 44453 
Dörrhandtag A2560, ytbehandling krom.
Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 
38-60 mm. Utsprång 59 mm. Finns i flera olika 
ytbehandlingar.
 
Artnr.  13258
Dörrhandtag Bonn, ytbehandling borstad krom.
Dörrhandtag av mässing med returfjäder avsett 
för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörr-
tjocklek 38-70 mm. Utsprång 67 mm. Finns i flera 
olika ytbehandlingar.
 
Artnr.  13403
Dörrhandtag Helsinki
Dörrhandtag av rostfritt borstat stål. Passar till 
dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 62 mm. 
 
Artnr. 14601 
Dörrhandtag Monza, ytbehandling polerat rost-
fritt.
Designat dörrhandtag av rostfritt stål. Passar till 
dörrtjocklek 38-65 mm. Utsprång 58 mm. Finns i 
flera olika ytbehandlingar.
 
Artnr. 14609 
Dörrhandtag Milano
Designat dörrhandtag av rostfritt stål. Kombina-
tionen Rostfritt/ Pol.rostfritt innebär att rosetten 
är i polerat utförande och handtagets över- res-
pektive undersida är i borstat rostfritt utförande. 
Passar till dörrtjocklek 38-65 mm. Utsprång 58 
mm. Finns i flera olika ytbehandlingar.
 
Artnr. 15522 
Dörrhandtag New York
Dörrhandtag av mässing med returfjäder avsett 
för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörr-
tjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm. Ytbehand-
ling: Borstat krom.
 
Artnr. 15523 
Dörrhandtag Paris
Dörrhandtag av mässing med returfjäder avsett 
för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörr-
tjocklek 38-70 mm. Utsprång 68 mm. Ytbehand-
ling: Borstat krom.
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Tillbehör och montage

När du väl valt din nya dörr och fått den på plats är det viktigt att den får den sista finishen genom att 
monteras rätt och snyggt. En ytterdörr skall drevas i skarven mellan dörrkarm och infäsningsregel. 
I många fall kan det vara lämpligt att dessutom tejpa skarven på in eller utsida för att öka lufttätheten. 
Härigenom minskar du draget och får varmare i huset. 

För både ytterdörr och innerdörr avslutas arbetet lämpligen med en omslutande smyg eller foder. Ytterdörren 
sitter oftast i en tjockare vägg varför en smyg kan vara att rekommendera.  
Monteringen avslutas lämpligen med ett foder där det behövs. 

dörrSmyg
Dörrsmygen används inomhus för att göra en omfatt-
ning runt dörren. Vanligast är MDF vitmålad 16 eller 
19 mm. Finns i olika längder och bredder för att möta 
väggens tjocklek. 
Exempel:
16x75 mm
16x100 mm
16x125 mm
16x150 mm
16x175 mm
16x200 mm

drev
Drev för att täta mellan dörr 
och befintlig vägg. 

lufttätning - inOmHuS
ISOVER Vario TightTec X — är plasthörn 

anpassade för fönster och dörrsmy-
gar. Produkten säkrar lufttätningen på 
insidan av byggdelen vilket bidrar till 
energisnåla hus

ISOVER Vario MultiTape SL — är en tejp 
med slitsad skyddsliner vilket gör att 
skarvningen underlättas. Dra av halva 
skyddslinern och placera det på plast-
hörnet. Dra sedan av nästa skyddsliner 
och tejpa mot folien. Tejpen kan även 
användas som extra tätning mot karmen. Denna döljs 
sedan av fönsterfodret.

lufttätning - utOmHuS
Isola Vindskydd Tejp — är en annan tejp 

som används för att täta skarven 
mellan ytterdörr och vägg/vind-
skydd. Denna används som en tejp 
på utsidan av huset. Isola Vindskydd Tejp består av 
vindskyddsduk med modifierad akrylhäftmassa som 
håller tätt mellan dörrkarm och vägg.

liSter OcH fOder
Runt din nya innerdörr sätter du ett foder. Fodret har 
som funktion att dölja skruvar och reglar. Välj den 
form, färg och träslag som passar din innerdörr.  
Rätt valt foder i kombination med golvlist lyfter fram 
innerdörren på ett trevligt sätt. 

! Tänk på:

Drev används för att isolera mellan ytterdörr och konstruktion medan tejpen ökar lufttätheten. Båda 
produkterna behövs för att man skall få maximal komfort. Dessa produkter kan inte ersätta varandra.  
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Adjufix
Momtera dörrar - enkelt och snabbt

Du behöver:
 / Adjufix Karmfästen
 / Adjufix Monteringsverktyg
 / Vattenpass
 / Skruvdragare

a a

c b

d f e

1 2 3 4 5

Lägg  nivåregle-
ringsklossar till hö-
ger och vänster nere 
i dörröppningen.
Kontrollera med 
vattenpass att dör-
ren kommer att stå 
horisonellt. 
Spika eller skruva 
fast klossarna.

Skruva in  hyl-
sorna i karmens 
utsida.
Vid montage mot 
lätt-betong/leca och 
trätung: Tryck fast 

 tryck- 
fördelningsbrickor 
på hylsorna.

Lyft in karmen så att 
den står på nivåreg-
lerings-klossarna. 
Använd  monte-
ringsverktyget och 
skruva ut hylsorna 
mot väggsidorna. 
Kontrollera med 
vattenpass att alla 
sidor är raka och inte 
heller lutar inåt eller 
utåt. 

Vänd på monterings-
verktyget och sätt på 
bitsen .
Vid montage mot trä:  
Skruva i  skru-
varna direkt.
Vid montage mot 
lättbetong/leca och 
betong/massivtegel: 
Borra 8 mm hål.  
Håldjup i vägg =  
plugglängd. 
Kontrollera med vat-
tenpass att alla sidor 
är raka och inte heller 
lutar inåt eller utåt.

Häng på dörren på 
karmen.
Justera vid behov.
Sätt fast  täck-
locken över hylshålen.
Klart!

Den unika Adjufix-hylsan
Tillverkad av korrosionsbeständig massiv zink med sträckhållfasthet 
335 N/mm2

 / Tillverkad i Sverige
 / 14 mm förborrat hål
 / 17 mm utvändig specialgänga
 / Skärspets med gängfri del för styrning vid iskruvning
 / Fräsås och renskär
 / Konad stödplatta

mOntera i Olika väggmaterial

Träkarm mot trä Tung träkarm mot trä Träkarm mot stål Träkarm mot betong 
& massivtegel

Träkarm mot lätbetong, 
håltegel & leca
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Entrétak

Skydd mOt väder OcH vind
Både du och din dörr behöver skyddas mot väder och vind. Ett 
entrétak hjälper er både under regniga dagar och snöiga dagar. 
Du kan dessutom förbättra utseendet och förstaintrycket av ditt 
hus på ett enkelt sätt. 

dörrtillverkare, SkötSel, Skydd OcH garanti
En entrédörr är en presentation av ert hus och er som bor där. 
Dörren är ofta en stor investering och bör underhållas och skyd-
das därefter.  En dörr består till stor del av trä som är ett levande 
material. De flesta dörrtillverkare erbjuder en lång garanti, men 
ställer krav på underhåll och skydd. Det skyddet kan vara ett yt-
tertak, farstukvist eller ett entrétak. 

deSign
En snygg och praktisk design på entrétaket påverkar både husets 
intryck och funktion. Ett entrétak erbjuder många möjligheter att 
få ditt ingångsparti snyggt och funktionellt. Hållbara lösningar, 
både vad gäller material och färg ger ditt hus en hög image till-
sammans med dörren.  

Entrétak finns i olika kvalitéer, med olika utförande och tillbe-
hör. De billigaste modellerna har en stomme i stål och en skiva i 
polykarbonat medan de dyrare modellerna har stomme i stål eller 
aluminium och en skiva i akryl. Som tillbehör finns vindskydd och 
inbyggd LED-belysning med låg energiförbrukning.  

Ett entrétak är inte bara ett skydd utan dessutom en välkomnande entré. 

mOntering
Ett entrétak är enkelt att montera. Konstruktörerna lägger ner stor möda på att ge enkelheten företräde så att 
alla ska kunna montera utan större kunskap om byggnadsteknik och specialverktyg. Det ska harmoniera med 
designen. Dessutom ger de genom sin enkelhet en säker montering eftersom du slipper besvärliga moment. Är 
du osäker på hur entrétaket monteras – anlita då en hantverkare. Taket kan en sträng vinter belastas med stor 
vikt i form av snö. Då är det viktigt att entrétaket sitter monterat på rätt sätt. 

inSpiratiOn OcH tillbeHör

Enkelt välvt tak i polykarbonat Entrétak med inbyggd LED-belysning Entrétak i akryl med vindskydd (tillbehör)

Inspiration med ingraverad text i vindskyddet 
(tillbehör)

Entrétak med molnmotiv Kraftigt entrétak för breda entréer
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Rot-avdraget
Renovera till halva arbetskostnaden 
– kan det finnas gladare nyheter för 
dig som har planer på att förnya eller 
reparera något i ditt hem?
Eftersom skattereduktionen - Rot-
avdraget- är kopplat till individen och 
inte till fastigheten innebär detta att två 
delägare till exempelvis ett småhus kan få 
skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 
kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per 
år. Totalt kan de två delägarna alltså göra avdrag för 
max en kostnad av 200 000 kronor per år.

På skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se finns en rad 
frågor och svar som kan vara till nytta för dig.

mOntage 
Vi förmedlar kontakt med duktiga hantverkare 
som är utbildade av dörrtillverkarna för att säkra 
ett godkänt montage av dina dörrar.

 / För att dörrarna ska fungera på bästa sätt krävs 
att de är korrekt monterade. 

 / För att garantin ska gälla. Den vanli-
gaste anledningen till reklamation av 
dörrar är att de inte är monterade 
enligt tillverkarens anvisningar

 / För att slutresultatet ska se snyggt ut.

! Kom ihåg:

Priset på montage av dina dör-
rar är viktigt. Kontrollera alltid 
vilken lösning som är bäst och 
billigast för dig som kund.  
Jämför gärna ditt totalpris på 
dörrar (från Optimera) samt 
montage (från hantverkare re-
komenderad av Optimera) med 
andra på marknaden förekom-
mande erbjudanden.
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Lås

Inget försäkringsbolag i världen täcker 
de minnen du riskerar att förlora. Inte 
heller det besvär och obehag som 
ett inbrott innebär. Du kan inte 
helt ta bort inbrottsrisken, men 
genom att göra det extra 
besvärligt för tjuven, minskar 
du risken väsentligt. Även 
tjuvar är lata.

Minska risken för inbrott

gör det beSvärligt för tjuven, Så minSkar du riSken för inbrOtt

1. Se över  
altandörrarna

Altan- eller fönster-
dörrar är den vanligaste 
vägen för tjuvar, både när de 
skall in och när de ska bära ut dina 
ägodelar. Om dörrarna är i markplan bör 
du skaffa både lås och säkerhetsspanjolett.

2. Se över fönster
Den näst vanligaste inbrottsvägen är 
via fönster. Speciellt fönster som lig-
ger lite i skymundan och källarfönster.  

Förse dessa med lås eller galler.

3. Se över ytterdörrar
Ca ett av fem inbrott sker via ytterdörrar. 

Det är dock vanligare att ytterdörren an-
vänds för att smita ut med dina saker. Därför bör 

du ha ett säkert lås som är både hemmabekvämt 
och bortasäkert. Dvs att låset måste låsas upp med 

nyckel även invändigt vid behov för att ytterligare göra det 
svårt för tjuven att försvinna med dina saker.

Information om cylindrar

mOdullåS med Oval cylinderfOrm 
dubbelcylinder (dc)

Cylinder Cylinderring

Cylinderskruv

Vredmedbringare

Vredskruv

Vred

mOdullåS med rund cylinder/vred fOrm

Spärrknapp

Hållfasthetsskruv Cylinderpropp

Tryckesfall

Utsida Insida

Cylinderring

Vredpinne

Tryckespinne

Tryckesskruv

Säkerhets-
slutbleck

Oval enkelcylinder OcH vred

! Kom ihåg:

Vill du ha lika låsning på 
alla dina dörrar, hjälper vi 
dig att fixa det.

När du köper en ytterdörr som 
levereras med Assa 2002 låshus 
behöver du komplettera med 
1-2st cylinderförlängare. 
Artikel 002988080

L
ås
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välj låSHuS aSSa (gäller aSSa 2000)
Ett av de få låshusen som kombinerar “hemmabekvämt” med “bortasäkert”. Kan låsas upp inifrån både med vred 
och nyckel.  Ingår i av försäkringsbolag godkända låsenheter, enligt SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29.

Låshus Cylindertyp Cylinderbehör Dörrförstärkning Säkerhetsslutbleck

2002
Grunda art. nr 
0326-05529

Rund cylinder 712 
dubbel

Grunda art. nr 
0326-01957

3212
Grunda art. nr 
0326-04456

4292
Grunda 
art. nr 

0312-24082

4295
Grunda 
art. nr 

0312-23803

1487-2
Grunda art. nr 
0312-72685

1487-5
Grunda art. nr 
0312-72743

Köper du en dörr med Assa 2002 låskista kan du enkelt 
komplettera med ett tillbehörspaket D12-B1 ” Assa entré” 
som innehåller allt du behöver. 
Artikel 7140709 Mattkrom
Artikel 005121938 Nickel/Blank

låSfunktiOner aSSa cOnnect
Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SS 3522 utg. 4, låsklass 3 TR29. 
Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låsenhet Användningsområde Funktion Cylindersida Funktion insida

Assa 
2002-50

Låsenhet för ytter- 
och entrédörrar i villor, 

lägenheter, servicehus etc.

Nyckelrörelsen 360° upphäver 
förreglingen och låser in eller ut

hakregeln i låshuset samt
kopplar automatiskt in vred-

funktionen. Trycket drar in fallen.

Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen och 
låser in eller ut hakregeln i låshuset

”i inkopplat läge”. Uppställningsknappen i 
stolpen blockerar vredfunktionen.

Trycket drar in fallen. Nyckelrörelse lika 
cylindersida.

välj låSHuS aSSa (gäller aSSa 8765)
Kan låsas upp inifrån både med vred och nyckel.  Ingår i av försäkringsbolag godkända låsenheter, enligt TR 29 
enl SS 3522 version 4 klass 3.

Låshus Cylindertyp Cylinderbehör Dörrförstärkning Säkerhetsslutbleck

8765
Grunda art. nr 
0312-70887

Rund cylinder 712, 
dubbel

Grunda art. nr 
0326-01957

3212
Grunda art. nr 
0326-04456

4292
Grunda art. nr
0312-24082

1887-1-4
Grunda art. nr

0312-70101

1887-5
Grunda art. nr
0312-70226

låSfunktiOner aSSa mOdullåS
Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SS 3522 version 4, låsklass 3. 
Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låsenhet Användningsområde Funktion Cylindersida Funktion insida

Assa 
8765-50

Låsenhet för entré-dörrar, 
arkiv, förråd,

kontorslokaler,
industrier etc.

Nyckelrörelsen 360° upphäver 
förreglingen och låser in eller ut 

regeln i låshuset.
Trycket drar in fallen.

Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen
och låser in eller ut regeln i låshuset.

Trycket drar in fallen.
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Specialdörrar

Lägenhetsdörrar för alla behov!
Dörrarna erbjuds med många olika funktionaliteter, i olika material och med en uppsjö av smarta tillbehör. När 
man i branschen talar om lägenhetsdörrar skiljer man på Tamburdörrar, Säkerhetsdörrar och Loftgångsdörrar. 

Tamburdörrar — är dörrar avsedda för invändiga trapphus där kraven i första hand handlar om brand och ljudreduktion.
Säkerhetsdörrar — är som namnet antyder en tamburdörr som förutom krav på brand och ljud, även har högre 

krav på inbrottssäkerhet än standard.
Loftgångsdörrar — är till skillnad från de övriga, avsedd att användas utomhus där den förutom eventuella brand-, ljud och 

inbrottshämmande egenskaper, även måste motstå hårda klimatpåfrestningar som regn, vind, sol, snö, värme och kyla etc.

Vad är klassade dörrar?
När det talas om olika klassningar av dörrar innebär detta vanligtvis att dörren och karmen är testad och god-
känd för att uppfylla bestämda krav. De vanligaste klassningarna handlar om brand- ljud- och inbrottsskydd.

Brandklass anges t.ex. som Ei30 där E = brandklassen, i = värmestrålning och 30 = antal minuter som produkten 
minst håller emot.

Ljudklass anges t.ex. 40dB vilket innebär att dörr och karm tillsammans reducerar ljudgenomströmningen med 40 decibel.
Inbrottsklass anges t.ex. Klass I och 2 enligt Svensk Standard respektive Klass 2 och 3 enligt Europeisk Standard. 
Inbrottsklasserna anger hur lang tid som konstruktionen minst klarat ett inbrottsförsök utifrån en förutbestämd 
tid och med en standardiserad uppsättning inbrottsverktyg.
Klassade dörrar står specificerade på ritningar vad som behövs om det finns krav på ljud eller brandklassade dörrar.

! Kom ihåg:

Finns det krav på ljud eller brandklassade dörrar 
hjälper vi dig gärna med vad det är du behöver.
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branddörrar, brandSkydd OcH brandgaStätHet
I brandcellgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass 
som krävs för dörrar olika situationer. Branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna 
EI30 och EI60 för trädörrar samt EI3O, A60 och A120 för ståldörrar. Branddörr och brandklassning
En branddörr bör vara typgodkänd. Det innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd 
med typgodkännandeskylt. Är den dessutom korrekt monterad har branddörren den kvalitet som krävs.

Brandklassade dörrar delas in i klasser där bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EIz, EI och A.
Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar 
brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter. T ex. EI 30 eller A60.

Integriteten där E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i sådan grad att de kan 
antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur.

I Sverige finns för ståldörrar klass A som motsvarar kravet EI, (EI) och branddörren är då både isolerande och tät.
Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material. I BBR (5t6214) anges att det är 
generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI2 (El)-klass.

röktäta OcH brandgaStäta dörrar
En branddörr är inte nödvändigtvis röktät eller rökgastät. Brandgastäta dörrar är typgodkända och skyltade 
enligt SS-EN 13501-2 i klass S” och S,. 
Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den 
andra. För dörrar i klassen S” är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20 oC och tryckskillnad 25Pa. För 
klassen S, är röktemperaturen 200 oC och tryckskillnaden 50Pa.

Uppsamlingsrum för exempelvis äldre och handikappade, som behöver hjälp vid evakuering, samt arkiv och 
datahallar med känsligt material och utrustning är exempel på lokaler där är lämpligt med skydd mot brandgas-
spridning. Andra lämpliga användningsområden för brandgastäta dörrar är i exempelvis hotell, lägenhetsdörrar, 
trapphus, anstalter, brand- och luftslussar, utrymningsvägar och liknande.
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Tamburdörrar och minikarm

Tamburdörrar

både Snyggt OcH Säkert i trappHuSet.
Söker du dörrar till lägenheter i ett trapphus? Då bör du starta med att fundera över vilket slags skydd du behö-
ver mot brand, inbrott och ljud. 

Dörrarna är indelade i olika skyddsklasser där klass 1 är grundstandarden. Klass 1 och 2 (SS 81 73 45) innebär att 
dörren är godkänd enligt den äldre svenska standarden. 

Klass 2 finns även i den nya europeiska standarden  (SS-ENV 1627) som också har en klass 3-dörr.  Samtliga klas-
ser finns med olika värden vad gäller brandskydd (EI) och ljuddämpanden egenskaper (db). Den stora skillnaden 
mellan klasserna är hur länge dörren står emot inbrottsförsök. 

deSign-möjligHeterna är värda att utnyttjaS! 
För att ge ett maximalt skydd är kärnan i våra säkerhetsdörrar helt inkapslad av stålplåt. Men den slipper du se, 
eftersom plåten täcks av ett ytlager av trä! Du kan alltså välja mellan ett antal färger, ytmaterial och dekoratio-
ner på din säkerhetsdörr.
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Minikarm
Och hur är det med karmen?

nyprOduktiOn
För nyproduktion har vi alla typer av karmar för dörrar i standardmåtten 9x21 och 10x21. Träkarmar fungerar fint 
för alla tamburdörrarna och kan väljas med fanérad eller målad yta. Karmdjup på 93 mm är standard, men du 
kan också välja ett djup som följer väggens tjocklek.  
För säkerhetsdörrar krävs däremot stålkarmar. Välj önskad tjocklek, foderbildning och färg. Stålkarmen levere-
ras vitmålad som standard men kan naturligtvis även beställas i JELD-WENs Greyline-skala eller i valfri kulör.

minikarm – perfekt vid renOvering
Måtten på karmarna i äldre trapphus passar sällan i moderna dörrar. Vissa väljer då att riva loss den gamla kar-
men för att byta till en ny, med påföljd att hela den omgivande väggen skadas. På så vis blir dörrbytet onödigt 
dramatiskt och kräver en evakuering av alla boende helt i onödan.  
Med vår Minikarm får du en betydligt smidigare lösning. Istället för att riva loss den gamla karmen, använder du 
den som ram för den nya Minikarmen! Den är av stål och finns i olika profiler för både tambur- och säkerhetsdör-
rar och för alla ljud- och brandklasser. Man kan välja om man vill att Minikarmen skall bilda ett nytt foder ut mot 
trapphuset eller om man endast vill klä in den gamla dörrfalsen.  
Minikarmen passar i de flesta dörrfabrikanters karmar och bytet går snabbt. En hantverkare behöver högst 2 
timmar för monteringen.
 
förStärkt tröSkel
Till Minikarmen kommer en vinklad metalltröskel att monteras över den gamla tröskeln. På så vis sluter dörren 
tätare och tröskeln blir lika stark som Minikarmens stålkonstruktion.

Tröskelskena vid minikarm Väggen kan få skador om man mås-
te plocka bort den gamla karmen

Befintlig dörr till vänster, och ny 
säkerhetsdörr till höger producerad 
efter den gamla dörrens design.
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Garageportar

Takskjutport
Takskjutportar är smidiga och lättöppnade konstruktioner, byggda av 
horisontella sektioner som via skenor skjuts upp under taket.
Den vanligaste garageporten är takskjutporten. Takskjutporten är 
vanligtvis isolerad men finns även i oisolerat utförande. Om man har 
önskemål om en elöppnare till porten skall man välja en takskjutport, då 
denna porttyp är enklast att förse säkerhetsmässigt med portöppnare.
Portbladen består av polyuretanskummade sandwitch element med 
galvaniserad och lackerad stålplåt på in och utsida. I portens sken-
system rullas port uppåt och inåt i garaget vid öppna rörelsen och 
motsvarande vid stängning. I och med att sektionera är förbundna 
med gångjärn så kan portbladet rullas upp vertikalt och vinklas in i 90 
grader under taket. Porten finns i flera designutförande och kulörer. 
Takskjutportar tillverkas i en mängd standardstorlekar men kan även 
beställas i specialmått.

 fördelar
Takskjutportar passar de flesta öppningar, även för 
dubbelgarage med bredd upp till 6 m. Stjäl inget ut-
rymme utanför – kan därför öppnas utan föregående 
snöröjning. Mycket lämplig för automatisk öppning 
med eller utan fjärrkontroll.

 nackdelar
Stjäl visst utrymme i höjdled. Kräver noggrann mon-
tering av skenor för friktionsfri gång

Vipport
För enkla kallgarage eller ej uppvärmda radgarage kan man använda en 
vipport. Vipporten är en enkel konstruktion med ett styvt portblad som 
öppnas inåt-uppåt och som balanseras av ett fjäderpaket på vardera sida 
av portbladet. Portens länkarmsystem styr öppna och stäng rörelsen.
Fjäderpaketet består av flera mindre fjädrar för att minska riskerna 
vid eventuella fjäderbrott. Montaget är relativt enkelt, man monterar 
portkarmen, med portbladet förmonterat från fabrik, på insida vägg 
och fäller upp takskenorna och fäster dem i taket.
Vipporten dominerade 70- och 80-talet. Har du en sådan port idag bör 
du kontrollera att både fjädrar och infästningar fungerar som de ska. 
Följderna kan bli allvarliga om olyckan är framme.

 fördelar
Vipportar bygger på en mycket beprövad konstruk-
tion med få rörliga delar. De är relativt enkla att 
montera och sköta. Många färger, former och material 
att välja mellan.

 nackdelar
Vipportar stjäl utrymme både framför och inne i gara-
get. Inkörningshöjden är begränsad. De kan bli farliga 
på sikt – om fjädrar brister eller infästningar släpper

Slagport
Den traditionella typen av garageport, där ena dörren låses med 
spanjolett.

 fördelar
Minimala krav på inbyggnadshöjd. Stjäl inget utrymme inne i garaget. 
Tillverkas som ytterdörrar och på så vis tillhöra en produktfamilj med 
samma utseende på enkeldörr, pardörr och garageport.

 nackdelar
Slagportar kräver snöröjning.

!
Vi jobbar med märkesledande leverantörer

Kom ihåg:
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Personligt / Enkelt / Tryggt

Här fi nns vi:

Optimera är en byggfackhandel med ett fyrtiotal byggvaruhus landet över. Vi har ambitionen att 
vara en personlig, kunnig och pålitlig leverantör av både varor och tjänster till alla våra kunder, och 
att göra arbetslivet enklare och tryggare för dig som är professionell inom branschen. Med gedigen 
erfarenhet inom lokal byggfackhandel erbjuder vi endast kvalitetsprodukter och ställer upp med 
skräddarsydda lösningar för ditt projekt. Vi ser till att våra medarbetare håller högsta kompetens-
nivå för att alltid kunna kunna tillgodose våra kunders behov av service, råd och information. 

Välkommen till oss!

Optimera fi nns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland och gemensamt 
har vi mer än 160 byggvaruhus med drygt 3000 anställda. 

Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största 
leverantörer av byggmaterial. 

ANEBY Traktorvägen 4 / 0380-58 46 00
ARLANDASTAD Servogatan 20 / 08-55 90 50 00
EKSJÖ Tuvängsgatan 2 / 0381-383 60
ESLÖV Östergatan 27 / 0413-688 00
FALKÖPING Mossvägen 16 / 0515-69 33 00
GÖTEBORG Marieholmsgatan 20 / 031-707 25 00
HALMSTAD Skyttevägen 19 / 035-15 26 00
HELSINGBORG Fäktmästaregatan 8 / 042-19 41 00
HYLTEBRUK Norra Industrigatan 29 / 0345-50 78 00
HÖGANÄS Brännerigatan 2 / 042-33 43 00
HÖGSÄTER Öxnäsvägen 6 / 0528-56 52 50 (flyttar till Uddevalla i maj 2012)
JÖNKÖPING Granitvägen 8 / 036-299 20 40
KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
KRISTIANSTAD Björkhemsvägen 12 / 044-787 78 30
LIDKÖPING Skogvaktarevägen 17 / 0510-40 27 00
LINKÖPING Roxtorpsgatan 24 / 013-37 54 90 
LJUSTERÖ Mjölnarströmsvägen 21 / 08-542 409 35
LUND Skiffervägen 9 / 046-19 60 50
LÄNNA Speditionsvägen 18 / 08-55 90 50 30
MALMÖ.TRÄ Sallerupsvägen 34 / 040-38 18 00
MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00
MJÖLBY Kungsvägen 19 / 0142-29 80 80
MOTALA Drakvägen 8 / 0141-65 55 00
                         NORRKÖPING Returgatan 3 / 011-10 75 80
NÄSSJÖ Anneforsvägen 63 / 0380-55 59 50
SKANÖR Bäckatorget / 040-38 18 90
SVEDALA Ågatan 9 / 040-40 69 70
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00
SÄVSJÖ V Järnvägsgatan 2 / 0382-59 16 00
TRANÅS Hermelinsgatan 14 / 0140-38 42 50
TRELLEBORG Tommarpsvägen 116 / 0410-576 00
TÄBY Fogdevägen 7 / 08-732 61 20
TÖCKSFORS Ståltorpsvägen 11 / 0573-76 13 00
UDDEVALLA Bultvägen 10 (öppnar i maj 2012)
VARA Vara Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00
VETLANDA Stålvägen 4 / 0383-925 50
VÄSTERÅS Brandthovdagatan 26 / 021-490 56 00
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00

För aktuella öppettider se 
www.optimera.se




