Pressmeddelande den 23 juni 2008

Nytt inspirationsverktyg på webben
hjälper husägare att hitta rätt ytterdörr
För att underlätta valet av ytterdörr lanserar BorDörren
nu ett nytt användarvänligt inspirationsverktyg på
hemsidan. Dörrväljaren innebär att du enkelt kan pröva
dig fram bland alla modeller och färger och skapa din
personliga dörr, perfekt anpassad till hus och fasad.
Att välja rätt ytterdörr är viktigt! Dörren ska vara vacker att se på och
proffsigt designad, men den ska också uppfylla alla kvalitets- och
trygghetskrav som finns på marknaden. Hos BorDörren finns ett brett
utbud av designade, svensktillverkade ytterdörrar, alla med konstruktion
av dubbla rostfria stålplåtar, som garanterar formstabiliteten och
säkerheten.
– Dörrväljaren är ett nytt inspirationsverktyg speciellt framtaget för att

– BorDörren har ett motto som säger att du ska bli glad varje gång du

hjälpa kunden att finna rätt i utbudet. Här erbjuds kunden möjligheten

kommer hem och ser ditt hem och ditt hus. En personligt vald dörr

att skapa sin personliga dörr. Med Dörrväljaren kan de pröva sig fram,

förhöjer den känslan ytterligare. Det är därför vi erbjuder möjligheten att

mixa och matcha tills de hittar rätt dörr till sitt hus. Verktyget är mycket

skapa en individuell dörr genom att du kan välja mellan 1750 färger men

enkelt och alla kan använda funktionen. Det är bara att gå in på

även tillval som t ex sido- och överljus. Årets katalog samt alla dörr

www.bordorren.se, välja dörrväljaren och sedan klicka sig fram bland

modeller och dörrväljaren finns på www.bordorren.se

hus, dörrar och färger, säger Andreas Rydin, produktchef för BorDörren.

7 dörrserier, 78 modeller varav 12 nyheter
I årets kollektion finns 78 olika modeller, fördelade på sju olika serier.
Varje dörrserie har sitt speciella uttryck och sitt eget formspråk.
Årets nyheter är Dynamik med sex nya modeller designade av Roger
Persson samt Retro som är en favorit i repris med modeller från 70-talet.
I sortimentet finns också ett stort urval av moderna dörrar med bland
annat glaspartier i geometriska former, effektfulla linjer och symmetriska
lekfulla detaljer men även ett klassiskt sortiment av vackra spegeldörrar
utformade enligt gamla hantverkstraditioner.
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BorDörrens affärsidé är utveckla, designa, producera och
marknadsföra ytterdörrar av hög kvalitet. Företaget tillverkar även
komplementprodukter som sidoljus, garageportar och altanytterdörrar.
BorDörren har 100 anställda, tillverkar ca 34 000 ytterdörrar per år och har en budgeterad
omsättning 2008 med ca 140 Mkr. BorDörren ägs sedan 2000 av norska snickerikoncernen
NorDan AS.

