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VELKOMMEN
INDENFOR
Swedoor byder dig velkommen til en verden af
muligheder og inspiration. På de følgende sider
kan du opleve en række af de mange spændende
modeller fra vores brede udvalg af kvalitetsdøre
– og blive inspireret til, hvordan du fornyer dit hjem
med døre fra Swedoor.
Produkterne i brochuren er et udvalg. Du kan ud
forske det fulde sortiment i produktoversigten eller
på swedoor.dk, hvor du også har mulighed for at
afprøve yderdørene i virkelige miljøer med vores
nye onlinefunktion Designværktøj. Ønsker du at
opleve en af vores døre i virkeligheden, eller har du
brug for råd og vejledning, er du altid velkommen i
en af de mange lokale butikker og byggemarkeder,
som fører Swedoor.
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VI GIVER DIG MEGET
MERE AT VÆLGE IMELLEM
Gå på opdagelse i det brede udvalg af Swedoor kvalitetsdøre
og find den dør, der passer bedst til dig og dit hjem.
Døre er en vigtig del af boligen, og når den rigtige dør skal vælges, spiller flere
ting ind. Men for de fleste gælder det først og fremmest om at finde døre, der
passer til deres bolig. Swedoor sortimentet er så vidtstrakt, at der er noget for
enhver smag og stil – uanset om du leder efter indvendige døre eller yderdøre.
Vi tilbyder dig kvalitetsdøre i en lang række forskellige materialer og designs.
Vil du have kulør på din dør, tilbyder vi dig en palette med stilsikre farver, der
passer til langt de fleste hjem. Men vi giver dig også mulighed for selv at be
stemme, hvilken farve din dør skal have.
Når den rigtige dør skal vælges, kan flere andre ting også spille ind. Det kan
både være praktiske krav og ønsker til kvalitet. Swedoor dækker over hele spek
tret. Vi tilbyder dig kort sagt en verden af muligheder for personlige, skrædder
syede dørløsninger.
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KVALITET
HELE VEJEN IGENNEM
Uanset hvilken dør du vælger fra Swedoors brede sortiment,
er du sikker på at komme hjem med god, gedigen kvalitet.
Hos Swedoor udvælger vi selv det træ, vi bruger
til døren, med stor omhu. Og selve produktionen
foregår på vores helt egne fabrikker. Det betyder,
at du kan være sikker på at komme hjem med god,
gedigen kvalitet, hver gang du køber Swedoor.
Blandt fagfolk er Swedoor ofte det foretrukne valg,

fordi vi gennem mange år har været garant for høj
kvalitet. Det mærkes ikke kun af dig, der bruger
vores døre dagligt, men i høj grad også af dem,
der anbefaler og installerer dem. Med Swedoor
har du mulighed for at få en personlig dørløsning,
som passer til lige nøjagtig dit hus.
7

8

VI HAR GJORT DET LET
FOR DIG AT FINDE DEN
RIGTIGE KVALITET
Når du vælger en dør fra Swedoor, vælger du fra to stærke produktlinjer: ADVANCE-LINE og clever-line.
Hver linje åbner op for forskellige kvaliteter og funktioner, så du altid kan være sikker på at finde en
dørløsning, der passer til din smag, dine behov og din pengepung. Du kan også lade dig guide af vores
kvalitetsikoner, som gør dig endnu klogere på dørenes kvalitet, egenskaber og funktioner. Og det er
uanset, om du er på udkig efter indvendige eller udvendige døre.

ADVANCE-LINE er en serie af produkter, som giver dig
et utal af muligheder for at arbejde med materialer, farver
og funktioner, når du skal specificere dine nye døre.

clever-line er en serie standarddøre med fokus på
funktionalitet. Dørene findes i et begrænset antal
designs og modeller, men alle er af god, gedigen
kvalitet og opfylder de grundlæggende behov.

YDERDØRE

INDVENDIGE DØRE
DDK kvalitetsgaranti

Produktet overholder gældende europæiske
krav om CE-mærkning.

DDK er dørbranchens fælles kvalitetsgaranti.
Døre, der bærer DDK-mærket, er underlagt
løbende kontrol og nøje kvalitetskrav.

5 års produktgaranti

5 års produktgaranti

Kvalitetsikoner

CE-mærkning

Kvalitetsikoner

Vi står inde for kvaliteten og giver dig 5 års garanti
på produktet.

8 års formstabilitetsgaranti

Udover 5 års fabrikationsgaranti, giver vi
8 års formstabilitetsgaranti.

12 års formstabilitetsgaranti

Vi står inde for kvaliteten og giver dig 5 års garanti
på produktet.

Forbedret overfladebehandling

Overfladebehandling af særlig høj kvalitet
med flere lag lak, som gør døren utrolig glat
og rengøringsvenlig.

Støjreducerende

Udover 5 års fabrikationsgaranti, giver vi
12 års formstabilitetsgaranti.

Dørens særlige konstruktion medvirker til
en betydelig støjreducerende effekt.

Støjreducerende

Massiv konstruktion

Dørens særlige konstruktion medvirker til
en betydelig støjreducerende effekt.

Dørens særlige konstruktion medvirker til
en betydelig støjreducerende effekt.

( )

U-værdi

Disse døre har en høj isoleringsevne, som er
bedre end gældende krav i bygningsreglementet.

Indbrudspræventiv

Disse døre er udstyret med 3-punktslås
og indbrudssikrede hængsler

( )
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GÅ IND AD
BÆREDYGTIGE DØRE
Hos Swedoor arbejder vi hele tiden på at blive endnu mere bæredygtige.
Men det synes vi kun er naturligt for en virksomhed, der laver sine produkter
ud af træ. Træ fortjener respekt. Og selvom det er en fuldt ud genanvendelig
naturressource, er det stadig vigtigt at vælge de rigtige samarbejdspartnere.
Vi vælger samarbejdspartnere, som deler vores ønske om en bæredygtig praksis,
ligesom vi kun ønsker at arbejde med tømmer fra bæredygtig skovdrift og
certificerede leverandører.
Vi har modtaget FSC™- og PEFC™-certificeringer på alle europæiske markeder
for vores politik om at købe bæredygtigt tømmer. Vi har desuden udviklet
politikker for genbrugsmaterialer og vedvarende energi.
Kunne du tænke dig at se en liste over certificerede produkter og læse mere
om vores miljøpolitik, anbefaler vi, at du går ind på swedoor.dk.
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CHARACTER Identity, NCS S 9000-N
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YDERDØRE
INDLEDNING

YDERDØRE
DIT HJEM
– UDEFRA OG IND
Swedoors store udvalg af yderdøre giver dig rig
mulighed for at vælge den stil, som passer dig
bedst. Du kan designe din dør på et væld af
måder, tilvælge mange praktiske funktioner – og
så giver vi dig mulighed for at vælge den kvalitet,
som passer dig med ADVANCE-LINE og clever-line.
Find din egen favorit og bliv inspireret med vores
onlinefunktion Designværktøj, som lader dig
afprøve yderdørene i virkelige miljøer. Du finder
den på swedoor.dk.

13

SE INDBRUDSFORSØGET PÅ SWEDOOR.DK
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YDERDØRE
SIKKERHED

TRYGHED ER MERE VÆRD END
VÆRDIGENSTANDE.
VÆLG EN ÆGTE SIKKERHEDSDØR
FRA SWEDOOR

GODKENDT INDBRUDS-/SIKERHEDSKLASSE RC3
IHT. EU-NORMER
Du kan stole på, at døren holder, hvad vi lover

PATENTERET KARMMONTAGE
Låser effektivt karmen i vægkonstruktionen

ISOLERET SIKKERHEDSGLAS
Indbrudstyven kan slå sig træt uden at komme igennem

PATENTERET DØRBLADSKONSTRUKTION
Materialet ”fjedrer” i stedet for at blive smadret

FUNGERER OGSÅ SOM ALTAN-/TERRASSEDØR
Forstærk sikkerheden, der hvor indbrudsforsøg er hyppigst

STORT UDVALG AF DESIGNS
Omfatter størstedelen af modellerne i ADVANCE-LINE

For at kunne trives i dit hjem, og sove roligt om natten, skal du føle dig tryg. Tryg ved, at du ikke
vågner med en indbrudstyv i soveværelset. Tryg ved, at du ikke kommer hjem til et smadret hjem tømt
for værdigenstande. Tryg ved, at have en dør, som du ved holder alle uindbudne gæster væk. Med en
sikkerhedsdør fra Swedoor kan du nyde både trivsel og tryghed.
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Sikkerhed

NYE UNIKKE
SIKKERHEDSYDERDØRE
I TRÆ
Du kan ikke se forskel på vores nye, sikkerhedsklassificerede
yderdøre og elegante, æstetiske designdøre. Og sikkerhedsyderdørene går vel at mærke ikke på kompromis med sikkerheden. For boligejere betyder det, at design og tryghed nu fås i én
samlet pakke – alt imens tyven får kamp til stregen.
Sikkerhedsyderdøre er ikke altid de mest stilfulde døre på markedet.
SWEDOORs nye sikkerhedsklassificerede yderdøre er fremstillet i træ,
hvilket isolerer bedre end stål, og samtidig har de nye sikkerheds
yderdøre samme indbrudssikkerhed som traditionelle sikkerhedsdøre.
Prikken over i’et er det væld af designmuligheder, som følger med
sikkerhedsyderdørene. Denne kombination af forbedret isoleringsevne,
sikkerhed og design gør SWEDOORs nye dørsortiment til et kærkom
ment nyt tilbud på dørmarkedet.
Vores nye yderdøre er sikkerhedsklassificeret RC3 iht. EN 1627, men
det, der gør dørene helt unikke, er den usædvanlige mulighed for at
sætte glasruder i døren – en designdetalje, som tidligere har krævet
dyre specialløsninger. Derudover tilbyder det brede sortiment nu også
døre, der både er velegnede som altandøre og lever op til de strenge
sikkerhedskrav.
Dit hjem skal være trygt
Statistikker viser, at antallet af indbrud i private boliger er steget mar
kant gennem de seneste år, og mange boligejere er bekymrede for, om
de nu også kan rejse væk på ferie uden at risikere indbrud i hjemmet.
Og fordi nogle tyve er så skruppelløse, at de begår indbrud, mens
familien ligger hjemme og sover, har mange boligejere endda set sig
nødsaget til at bure sig inde bag metalporte eller ståldøre. Men det er
heldigvis ikke længere nødvendigt, fordi man nu kan få både design og
sikkerhed i én dør.
En højere sikkerhedsklasse
Når en dør sættes i en specifik sikkerhedsklasse, er det et udtryk for,
hvor modstandsdygtig døren og materialet er mod indbrud, vanda
lisme osv. Klasse RC3 efter standard EN 1627 betyder, at døren under
test modstår indbrudsforsøg i mindst 5 minutter, hvor tyven anvender
værktøj som eksempelvis koben.
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SIKKERHED

Glas
Glasset holder til hele 5 minutters
indbrudsforsøg jvf. EN 356

YDERDØRE

Karmmontage
Maskingevind til fastgørelse af karmbeslag,
fremstillet i hærdet stål. 8 stykker på hver
side af rammen, dvs. dobbelt fastgørelse.
Sidder fast i forstærkningsbeslaget på
karmens bagside.

Karmforstærkningsbeslag
Beslag fastgjort til bagsiden
af begge karmsider.
Hageriglelås
Forstærket 3-punkts lås.
Slutblik
Tre slutblik per karm, til 3-punktslås.
Slutblikket er forstærket og fastskruet i
karmforstærkningsbeslaget.
Hængsler
Tre forstærkede hængsler,
fastmonterede i forstærkningsbeslaget.
Dørforstærkningstilbehør
og dækplade
Dørforstærkningstilbehør med
skjult forstærkning på låsekassen.
Låsecylinder
Cylinderstandard D1312
(tilvalg, fås kun monteret).
Størrelser
Karmydermål højde (KYH): M20-22
og karmydermål bredde (KYB): M8-11.
Andre fås på forespørgsel.
Sortiment
Se de enkelte modeller
bagerst i brochuren.
Bemærk
Karmens forstærkninger gør at karmens
ydermål lægger 12 mm til i bredden
sammenlignet med en standard yderdør.
Fx for modul 10 bliver KYB 1000 mm
i stedet for KYB 988 mm.
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Energi og holdbarhed

BYGGET TIL DET
NORDISKE VEJR
Gamle døre er ofte utætte, så en ny velisoleret dør er et virkelig
godt bidrag til energibesparelser – og til at holde varmen inde.
Yderdørene i vores topserie ADVANCE-LINE er bygget af massivt
træfibermateriale, som ud over at være varmeisolerende også
kan være lyddæmpede, brandhæmmende og så giver de en
eksklusiv fornemmelse.
I det hele taget stiller det nordiske klima særlige krav til husets
yderdøre. De skal kunne holde til vind og vejr, regn og slud,
mange år frem. Som en nordisk virksomhed ved vi hos Swedoor,
hvilke krav det stiller til en yderdør. Alle vores yderdøre er lavet
af solide kvalitetsmaterialer, og klarer hverdagens slid, fra naturen
og fra husets beboere. De har en solid konstruktion med en række
forstærkninger og detaljer, der tilføjer kvalitet og øger holdbar
heden – som f.eks. vandafvisende underkant på dørbladet.
Vores brede sortiment tilbyder yderdøre til ethvert behov, stort
som småt, i flere forskellige kvaliteter – alt efter, hvad du har
brug for.
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YDERDØRE

ENERGI
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YDERDØRE

FORDELE MED
ADVANCE-LINE YDERDØRE

INDLEDNING

Fordele

Patenteret glasløsning*
Med vores patenterede Character™-metode, hvor glasset integreres uden
glaslister, kan du skabe et unikt indgangsparti med et stilrent udseende.
Unikt glasdesign med lister**
Med vores patenterede JW™-metode, hvor glasset monteres med elegante
samlingsløse glaslister uden skruer eller stifter, kan du skabe et unikt
indgangsparti med et meget højt finishniveau og et ensartet udseende.
Tætning, der lever op til sit navn
Tætning med kuldebestandig silikone, placeret så alle lækager minimeres,
er med til at spare energi og forbedre indeklimaet.
Integrerede hængsler, som ikke kan ses*
Indfældede skjulte hængsler gør døren både pænere og sikrere.
Ekstra forstærkning ved hængsler**
Kuglelejehængsler og bagkantsikring gør døren meget sikker og slidstærk.
Solid opbygning
Dørens massive konstruktion øger holdbarheden, forbedrer varmeisoleringen,
dæmper lyde og giver en eksklusiv fornemmelse.
Kraftig 3-punktslås
En kraftig låsekonstruktion og tre forstærkede slutblikke øger din sikkerhed
og tryghed, både når du er hjemme, og når du er bortrejst.
Knastfri karm
Omhyggeligt udvalgt karmtræ og en patenteret bundstykkeløsning giver en
pålidelig konstruktion med lang levetid.
Generøse garantier
Ved hjælp af høj materialekvalitet og omfattende testarbejder kan vi give
markedets bedste garantier. 5 års fabriksgaranti og op til 12 års formgaranti.
Bæredygtig stillingtagen
Dørene er FSC-mærkede, hvilket garanterer bæredygtigt skovbrug
– en stillingtagen, som vi håber, at du værdsætter.

* Gælder Character
** Gælder ADVANCE-LINE bortset fra Character
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HVEM SIGER, AT DØRE
SKAL VÆRE KEDELIGE?
De rigtige yderdøre kan gøre en verden til forskel. De kan forstærke husets
unikke kvaliteter og forlænge dets linjer i det uendelige, samtidig med at de kan
indfange husets sjæl og din families personlighed. Med Character-serien får du
mulighed for at skræddersy døre med et personligt udtryk til netop dit hus.

CHARACTER Dots, NCS S 9000-N

CHARACTER Square, NCS S 2500-N

CHARACTER Digits, NCS S 2570-Y90R
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YDERDØRE
INSPIRATION
CHARACTER Pulse med sidelys og ovenlys, NCS S 9000-N
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UDSIGT TIL
KLARE FORDELE
Vælger du en dør fra Character-serien, kan du blandt andet se frem til unikke
glasløsninger. Vores patenterede Character-metode™ gør det muligt at skære
glasåbninger ud i forskellige former og bygge dem direkte ind i dørens grund
konstruktion på begge sider. Med et naturligt og smukt resultat, der giver din
bolig ekstra personlighed.

CHARACTER Pixel, lakeret i specialfarve

CHARACTER Domino
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YDERDØRE
INSPIRATION
CHARACTER Identity, NCS S 1070-Y70R
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CHARACTER Dots, NCS S2570-Y90R
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YDERDØRE
INSPIRATION

FORSKELLEN LIGGER
I DETALJEN
Yderdøren er en vigtig del af husets arkitektur og udtryk. Eftersom det er
indgangen til dit hus, så er der en naturlig opmærksomhed omkring den.
Derfor kan du med farver og design lade yderdøren sætte et diskret eller
markant præg på den samlede oplevelse af din bolig.

CHARACTER Square, NCS S 9000-N

CHARACTER Beat, NCS S 2500-N

FUNCTION Bering
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FULDEND BILLEDET
MED YDERDØRE
Yderdørene i Function-serien er inspireret
af funkis-bevægelsen og funktionalismens
arkitektur. En tradition, der hylder det
enkle og funktionelle. Disse døre er derfor
stilsikre og ofte tidsløse i sit udtryk, hvilket
gør dem egnet til mange forskellige typer
af huse.

FUNCTION Argun

FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R

FUNCTION Fraser
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YDERDØRE
INSPIRATION
FUNCTION Volga, NCS S 9000-N
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CLASSIC Delius, NCS S 9000-N
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YDERDØRE

Det er ikke så svært, som man måske går og tror, at ramme
husets unikke, klassiske udtryk. Den traditionelle sjæl, indtrykket
af en anden æra. Dørene i Swedoors Classic-serie er håndværks
fremstillede døre med klassiske detaljer og linjer. Du kan bruge
dem til eksempelvis at understrege husets klassiske arkitektur eller
til at give et lidt anonymt byggeri en klar stilretning. Du kan for
stærke stilvalget yderligere gennem dit valg af farver til yderdøren.

INSPIRATION

GØR DIT HUS TIL
EN NYKLASSIKER

CLASSIC Debussy, NCS S 7000-N

CLASSIC Berlioz
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CLASSIC Delius, NCS S 0500-N
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YDERDØRE
INSPIRATION

NÅR DØREN GÅR I ÉT
MED HUSET
Yderdøre fra Classic-serien går ofte hen og bliver en integreret del af huset.
Som en harmonisk helhed, der forstærker det samlede klassiske udtryk med
sine smukke detaljer. Classic-yderdøre byder på flere variationer af klassisk:
fra de romantiske runde linjer til de rolige rette. Kan du se det for dig?

CLASSIC Corelli, lakeret i specialfarve

CLASSIC Delius

CLASSIC Rossini, RAL 7016
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CHARACTER

GIV DIT HJEM LIDT
MERE KARAKTER
Character yderdøre giver dig fantastiske muligheder for at skabe
en stilren entré med et personligt udtryk. Du får en unik dør, som
er skræddersyet til din smag og bolig. Character-serien sætter en
ny standard for betydningen af “rene linjer”. Dørene har unikke
glasåbninger, som bygges ind i dørens grundkonstruktion
(Charactermetoden™). Det gør det muligt at skære glasåbningen
ud i unikke former. Konstruktionsmetoden betyder, at du får en
dør helt uden samlinger og synlige fastgørelser. Skjulte hængsler
understreger dørens rene linjer og giver sammen med den solide
konstruktion med en kerne af træfiber en eksklusiv følelse.
Sidst men ikke mindst er Character-dørenes konstruktion meget
indbrudssikker, hvilket gør dem til et trygt valg.
Alle vores Character-døre fås også som dobbeltdøre.

CHARACTER Identity, lakeret i specialfarve
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YDERDØRE
PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Dots

CHARACTER Domino

CHARACTER Pixel

CHARACTER Charmed

SÆRLIGE EGENSKABER

CHARACTER Leon, NCS S 2570-Y90R

CHARACTER
Støjreducerende
Høj isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unikke glasåbninger
Skjulte hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CHARACTER Beat

CHARACTER Drop

CHARACTER Pixel

CHARACTER Square, NCS S 2500-N

36

CHARACTER Tajo

YDERDØRE
PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Dots

SÆRLIGE EGENSKABER

CHARACTER Domino

CHARACTER Pulse, NCS S 2570-Y90R

CHARACTER
Støjreducerende
Høj isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unikke glasåbninger
Skjulte hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CHARACTER-dørserien åbner op
for et væld af muligheder. Blandt
andet kan du få husnummeret
skrevet i døren med glas og opnå
en unik design- og lyseffekt.

CHARACTER Cifro

CHARACTER Cifro, lakeret i specialfarve
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YDERDØRE
PRODUKTER
CHARACTER

CHARACTER Canvas

CHARACTER Prisma

CHARACTER Digits

CHARACTER Prisma, klart glas

SÆRLIGE EGENSKABER

CHARACTER Luna, NCS S 7000-N

CHARACTER
Støjreducerende
Høj isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unikke glasåbninger
Skjulte hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CLASSIC

KLASSISK FRA
YDERST TIL INDERST
Inspirationen til Classic dørserien er hentet i forrige århundredes
klassiske arkitektur. Det historiske udtryk kombineret med en
moderne konstruktion med en solid kerne af træfibre.
For at sikre en harmonisk og smuk finish på dørene med glas,
har vi anvendt JW™-metoden ved konstruktionen af dørene.
Metoden indebærer, at vi kan skabe døre med et meget højt
finishniveau og et ensartet udseende helt uden samlinger og
synlige fastgørelser (som skruer eller stifter). Det giver dørene
et stilrent udtryk både indefra og udefra. Konstruktionen gør
også dørene ekstremt indbrudssikre og vanskelige at forcere.
Dørenes unikke tætning gør dem desuden meget modstands
dygtige over for vand og vind. På den måde sænker du dine
energiudgifter og forbedrer indeklimaet.

CLASSIC Delius, NCS S 2570-Y90R
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YDERDØRE
PRODUKTER
CLASSIC

CLASSIC Rossini

SÆRLIGE EGENSKABER

CLASSIC Debussy, NCS S 9000-N

CLASSIC
Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CLASSIC-dørserien sikrer din
bolig et gennemført udtryk.
Blandt andet med flotte mønstre
sporfræset i døren og indbyggede
dekorationer, som kan videreføre
husets linjer og skabe et harmonisk
helhedsindtryk.

CLASSIC Brahms

CLASSIC Brahms med sprosser
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CLASSIC Castilla

YDERDØRE
PRODUKTER
CLASSIC

CLASSIC Debussy

CLASSIC Satie

CLASSIC Berlioz

CLASSIC Händel

SÆRLIGE EGENSKABER

CLASSIC Corelli, lakeret i specialfarve

CLASSIC
Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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FUNCTION

FORM MØDER
FUNKTION
Function yderdøre har rene og enkle linjer, som leder tankerne
hen mod funktionalistisk arkitektur. Kombinationen af det
funkis-inspirerede design og den solide konstruktion har resulteret
i en holdbar yderdør, som opfylder strenge krav. Som dørene i
Classic-serien har Function-dørene en solid kerne af træfibre.
Vi har anvendt JW ™-metoden ved konstruktionen af alle døre
med glas for at sikre et ensartet udseende og et højt finish
niveau uden samlinger og synlige fastgørelser. Det understreger
dørenes stilrene udtryk og gør dem meget indbrudssikre.
Function dørene er meget modstandsdygtige over for vand og
vind. Det sikrer høj holdbarhed og hjælper dig med at sænke
dine energiudgifter.

FUNCTION Hudson, NCS S 0502-Y
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YDERDØRE
PRODUKTER
FUNCTION

FUNCTION Bering

FUNCTION Barents

FUNCTION Orinoco

FUNCTION Elbe

SÆRLIGE EGENSKABER

FUNCTION Volga, NCS S 9000-N

FUNCTION
Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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FUNCTION Como

FUNCTION Aral

FUNCTION Caspian

FUNCTION Argun

FUNCTION Tigris

FUNCTION Bering eg

FUNCTION Elbe eg

FUNCTION Volga eg

FUNCTION Donau, lakeret i specialfarve
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YDERDØRE
PRODUKTER
FUNCTION

FUNCTION Angara

FUNCTION Amur

FUNCTION Tobol

SÆRLIGE EGENSKABER

FUNCTION Fraser

FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R

FUNCTION
Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler

Alle døre er vist i standard hvid RAL 9010, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CLEVER-LINE YDERDØRE

VÆLG EN
FUNKTIONEL DØR
clever-line serien byder på standard yderdøre i flere
forskellige designs – både traditionelle og moderne.
Dørene har en let, fuldt-isoleret kerne, justerbare
hængsler og ekstra forstærket slutblik.

P-100

P-200
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P-1300

YDERDØRE
PRODUKTER
CLEVER-LINE
YDERDØRE

P-400

P-600

P-1100

P-1200

SÆRLIGE EGENSKABER

P-900

CLEVER-LINE YDERDØRE
God isoleringsevne

Clever-line dørene her er vist i farven NCS S0502-Y. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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UDHUSDØRE

DIT UDHUS FORTJENER
EN GOD DØR
Du kan vælge mellem to robuste udhusdøre, der begge er beklædt med klassisk rustik fyr,
som skal efterbehandles inden montering. Vores udhusdøre er med meget enkel isolering
og skal kun anvendes til uopvarmede rum med ingen eller begrænset temperaturforskel
mellem inde og ude. Typisk ikke mere end -/+ 3 grader. Vores udhusdøre leveres altid
hængt i karm.
Er dit udhus, cykelskur m.m. opvarmet skal du anvende en regulær yderdør for at opnå en
normal beskyttende og isolerende effekt.

UDHUSDØR
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Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk

UDHUSDØR U82

YDERDØRE

UDHUSDØRE

UDHUSDØRE
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CLASSIC Debussy med klart glas, NCS S 0502-Y
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YDERDØRE
DOBBELTDØRE

DOBBELTE YDERDØRE

FØL DIG DOBBELT SÅ
VELKOMMEN
Har du nogensinde overvejet dobbeltdøre? De kan give dit ind
gangsparti et eksklusivt og luftigt udtryk, og samtidig løse en
række praktiske udfordringer. For eksempel gøre det lettere for
dig, når du skal bakse en klapvogn, en ny sofa eller en anden
stor ting ind eller ud af huset.
Din entré kan næsten komme til at føles dobbelt så stor med
alt det lys, som dobbeltdørene lukker ind. Ja, det er næsten lige
før, man føler sig ekstra velkommen. En dobbeltdør består af
en gangdør, der bruges til at gå ind og ud af, og et sidelys,
der normalt vil være lukket. Du kan få en lang række af vores
dørmodeller som dobbeltdøre.
Læs mere om dine muligheder med dobbeltdøre på swedoor.dk
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SIDE- OG OVENLYS

LUK LYSET IND
FRA ALLE SIDER
Sæt dit personlige præg på din yderdør og din entré med side- og ovenlys,
som lukker lyset ind. Med vores brede udvalg af yderdøre får du en nærmest
uendelig mængde af variationsmuligheder.
Kombinationer med glasåbninger i selve døren sammen med side- og oven
lys skaber rummelighed. De lukker lyset ind og giver en fornemmelse af
åbenhed, både indefra og udefra. Hvis du ønsker, at man ikke kan se ind
udefra, skal du vælge et ovenlys. Hvis du vil have mere lys eller vil kunne se,
hvem der kommer på besøg, skal du vælge sidelys.

Sidelys SL0

Sidelys SL0 eg

Sidelys SL1

Sidelys SL2

Sidelys SL3

Side- og ovenlys tilbydes som malet (SL0 også i eg).
Vælg mellem klart, frosted eller cotswold-glas.

Ovenlys
Hvid med klart glas
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YDERDØRE SIDE- OG OVENLYS
FUNCTION Leon med side- og ovenlys, NCS S9000-N
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ADVANCE-LINE døre kan fås
i de fleste NCS S- og RAL-farver

FARVER YDERDØRE

FARVEVALGET
ER DIT
Vil du gerne have farve på din yderdør, har vi udvalgt nogle flotte
danske farver. Swedoor farvepaletten er et stilsikkert valg, som
er sammensat af vores dygtige eksperter, for at gøre det lettere
for dig at finde en farve, der passer til din yderdør og din bolig.
Når du vælger yderdør fra ADVANCE-LINE serien, får du ekstra
mange muligheder for at blande præcis den farve, du har drømt
om. Vi kan levere i stort set alle NCS S- og RAL-farver, så du har
frihed til at være kreativ med farvemulighederne.

Standard
NCS S 0502-Y

Basis
NCS S 1580-Y90R

Basis
NCS S 2002-G

Basis
NCS S 7020-R70B

Basis
NCS S 8005-B20G

Basis
NCS S 9000-N

Basis
RAL 7016
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Basis
NCS S 2500-N

Basis
NCS S 0500-N

YDERDØRE
FARVER

Standard
RAL 9010

Basis
NCS S 2570-Y90R

Malet i
specialfarve

Basis
NCS S 9000-N
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DETALJER

SMARTE LØSNINGER, DER
FULDENDER DIN YDERDØR
Når du har fundet lige akkurat den dør, der passer bedst til din bolig, så er det de små og
gennemførte detaljer, der fuldender kvaliteten og sætter prikken over i’et. Et godt eksempel
er de kvalitetshængsler, som følger med en Swedoor dør. Vi tilbyder desuden et bredt
sortiment af tilbehør, som giver dig mulighed for netop de tilvalg, der gør din nye yderdør
til det bedste match til dit hjem – både hvad angår funktionalitet og udseende.
Se mere på swedoor.dk

MONTERINGSSÆT

DØRGREB

Med et komplet monteringssæt er du hjulpet godt på vej med monte
ringen af din dør. Monteringssættet indeholder alle de løsdele, som
du skal bruge: Kiler, afstandsstykker, rawplugs, skruer, dækpropper
og bit, der passer til skruerne.

Dørhåndtaget gør din nye yderdør komplet.
Vi tilbyder gedigne modeller af høj kvalitet i
forskellige udgaver. Model 1918, 1956 og 1935
fås i mat krom, mat messing og skifergrå udgave.
Model 6616 fås i mat krom og mat messing.

Model 1918

Model 1956

Model 1935

Model 6616
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YDERDØRE
DETALJER

HÆNGSLER CHARACTER
Dørene i Character™-serien har
kraftige indfældede hængsler,
som ikke ses, når døren lukkes.
Det forstærker det stilrene og eks
klusive formsprog. Da hængslet
fældes ind i dørblad og karm, er
konstruktionen meget svær at
manipulere for uvelkomne gæster.
Hængslerne er justerbare i flere
retninger, hvilket gør det nemt at
efterjustere dørene.

HÆNGSLER CLASSIC
OG FUNCTION

LÅSEKASSE, SLUTBLIK OG BUND
STYKKE

Yderdørene i disse to serier er for
synet med to symmetrisk placere
de hængsler på kuglelejer, som er
lette at justere.
De har en solid bagkantssikring i
hærdet stål.

Vores yderdøre i ADVANCE-LINE serien er udstyret
med en kraftig trepunkts låsekasse, som medvirker
til ekstra god fastgørelse til karmen. Det gør døren
meget vanskelig at bryde op. Vores forstærkede
slutblik har høj beskyttelse mod indbrud og giver
mulighed for nem justering af dørens tæthed.
Endelig kommer alle yderdøre i ADVANCE-LINE
også med vores patenterede bundstykke, som
forebygger at fugt trænger op i karmens sider.

SPARKEPLADE
Med favnen fuld af f.eks. indkøbsposer kan det være svært at
få døren åbnet på traditionel vis, så det bliver ofte til et lille
spark på døren. Praktisk og nemt ja, men det gør desværre
ikke noget godt for din dør. Løsningen er en sparkeplade, som
enkelte af vores døre leveres med som standard.
Har du valgt en yderdør, hvor sparkeplade ikke er en del af
designet, har du mulighed for at vælge en sparkeplade i rustfri
stål på 150mm højde. Den kan også bestilles og
eftermonteres.

VÆLG MELLEM TRE GLASTYPER

KRAFTIG TREPUNKTSLÅS

Til de fleste af vores yder
døre kan du selv vælge
glastype. Som tilvalg til
byder vi de fleste modeller
med klart, frosted eller
cotswoldglas. Naturligvis
er samtlige døre forsynet
med en isoleret glas
kassette for optimal
energibesparelse.

Vores yderdøre i ADVANCE-LINE er udstyret med en lås
med kraftig hagepal, som griber fat i karmen, så dør og
karm ikke kan brækkes fra hinanden.

Klart glas

Frosted glas

Cotswold-glas

DØRSPION
Der er ingen grund til at føle sig det mindste utryg
ved at åbne sin dør. Med en dørspion ved du altid,
hvem du åbner for. Dørspionen fås som tilvalg på alle
enkeltdøre, hvor designet tillader det.
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COMPACT SP12 + SP12
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INDVENDIGE DØRE
INDLEDNING

INDVENDIGE
DØRE
INDRET MED
INDVENDIGE DØRE
Indvendige døre er en vigtig del af husets stil
og stemning. Når du vælger nye døre, bør du
naturligvis vælge et design, som passer til dit
hjem. Men vores døre kan meget mere end
bare lukke et hul i væggen.
Swedoors store sortiment giver næsten uende
lige muligheder for at kombinere farver og
former med forskellige overflader, glas og
karmløsninger. Du kan få døre med lydreduce
rende egenskaber, skydedørsløsninger og et
stort udvalg af spændende dobbeltdøre.
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KVALITET
HELE VEJEN IGENNEM
Talemåden “kvalitet hele vejen igennem” skal tages helt bogstaveligt,
når det drejer sig om døre.
Du er sikker på at komme hjem med en kvalitets
vare, uanset hvilken dør du vælger fra Swedoor.
Vi producerer selv alle vores døre for bedst at
kunne sikre, at hver dørløsning lever op til de krav
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om håndværksmæssig kvalitet, som alle med rette
kan stille til et produkt, der skal holde og se godt
ud i mange år.

INDVENDIGE DØRE

INDLEDNING
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VI HAR GJORT DET LET
FOR DIG AT FINDE DEN
RIGTIGE KVALITET
Flere af vores døre har det ydre til fælles, men kvalitetsforskellen gemmer sig
inde i døren og i dørens finish.
Med vores to produktlinjer ADVANCE-LINE og clever-line kan du gennemføre
stilen på dine døre til hele huset og samtidig vælge de kvaliteter og finesser,
som passer til, hvor døren skal bruges i boligen.
Bor du i hus, ønsker du måske at have døre med samme udseende i hele huset,
men at vælge én kvalitet i din kælder og en anden i resten af boligen.

ADVANCE-LINE er en serie af produkter,
som giver dig et utal af muligheder
for at arbejde med materialer, farver,
funktioner og størrelser, når du skal
designe dine nye døre.
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INDVENDIGE DØRE
INDLEDNING

clever-line er en serie standarddøre med
fokus på funktionalitet. Dørene findes i
et begrænset antal designs og modeller,
men alle er af god, gedigen kvalitet og
opfylder de grundlæggende behov.

65

DIT MODERNE
GENNEMBRUD
Stilen er ren, men samtidig venlig
og åben. Som et blankt kanvas,
der venter. Her er der plads til
leg. Plads til at slippe kreativite
ten løs og indtage rummet.

UNIQUE GW04L, NCS S 5005-Y50R

UNIQUE 01L GWA 1120

UNIQUE GW01L spejl

UNIQUE 01L tavle
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INDVENDIGE DØRE

INSPIRATION

UNIQUE 01L tavle
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TAG NATUREN
MED INDENFOR
Nye idéer opstår, når kontraster mødes. Uventede udtryk. Som
når hjemmets varme og personlighed møder naturens rå kræfter
og skaber moderne fornemmelser.

UNIQUE 01L, sort eg

UNIQUE GW01L, eg
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STABLE NATURE GW, valnød

INDVENDIGE DØRE

INSPIRATION

69

MATCH DIN
PERSONLIGE STIL
Leg med former, farver og glas – og gør din personlige stil endnu mere dig.
Mulighederne er mange, men vi har gjort det let for dig at tage et stilsikkert
valg. Indret dit moderne hjem med moderne døre, og byd velkommen ind.

STABLE EFFECT Q505, NCS S 9000-N

STABLE G68, NCS S 1060-G30Y

70

STABLE NATURE GW, eg

INDVENDIGE DØRE

CHARACTER Domino, NCS S 9000-N

INSPIRATION
71

DEL RUMMET
MED SKYDEDØRE
Indvendige eller udvendige skydedøre er den elegante og diskrete
løsning. Og glem ikke pladsbesparende. Del rummet med skyde
døre og giv din indretning et anderledes, elegant og enkelt look
– som her på billedet, hvor skydedørene komplimenterer de
smukke Hans Wegner-møbler godt.

UNIQUE GW01L skydedør med spejl, eg

COMPACT 03 skydedør

UNIQUE 01L, valnød
UNIQUE GW01, valnød med frosted glas
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INDVENDIGE DØRE

INSPIRATION

73

LYSENDE
MULIGHEDER
Skab lys og luft med glasdøre, dér hvor rummet ellers kan blive
mørkt og tillukket. Der er mulighed for at vælge imellem mange
forskellige design og flere typer af glas, som hver for sig kan
give samme dør og samme rum helt forskellige udtryk.

UNIQUE GW03L, sort eg

74

INDVENDIGE DØRE
INSPIRATION

UNIQUE GW04L, sort eg

STABLE EFFECT Q510, NCS S 2570-Y90R

UNIQUE GW01L + GW01L, hvidpigmenteret eg

STABLE EFFECT Q505, NCS S 5500-N
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INDVENDIGE DØRE

KLASSISK MED ET
MODERNE TWIST

INSPIRATION

Giv klassikeren et twist af moderne og få … en nyklassiker.
Unik og personlig. Og med et uendeligt bredt repertoire.
Det er dig, der bestemmer, hvor meget og hvor lidt. Mix og
match – du har vundet!

CRAFT 04, malet i specialfarve

STABLE EFFECT H500

COMPACT SP10
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NORDISK
NATURLIGHED
Det nordiske lys påvirker i høj
grad den måde, vi indretter
boligen på. Dørens design og
fremtoning er i høj grad med til
at understrege den nordiske
boligstil – og til at give den et
personligt twist.

COMPACT SP12, NCS S 3010-Y30R

CRAFT 04L

CRAFT 03, NCS S 9000-N

COMPACT SP12B
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INDVENDIGE DØRE

INSPIRATION
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MIX AND MATCH
Mange elsker at lege med farver og mixe stilarter for at give
boligen et personligt præg. Og hvorfor ikke tage døren med.
Se den som en del af hele indretningen. Brug den til at skabe
kontrast. Til at bygge bro mellem farverne på andre ting i rummet.
Eller slet og ret til på en markant måde at binde to rum sammen.

CRAFT 04L
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INDVENDIGE DØRE
INSPIRATION

COMPACT SP12, NCS S 4550-B

CRAFT 02B

CRAFT 04N

CRAFT SP6, NCS S 0530-G40Y
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RUSTIK
ROMANTIK
Har du overvejet, at døren kan bruges til at skabe en forvent
ning om, hvad der findes i rummet bag den. Når der er en fin
afstemning mellem det, som dørdesignet udtrykker og rummet,
som man træder ind i, skaber det harmoni og ro.

CRAFT SP10B, NCS S 2010-G10Y

COMPACT SP6B, NCS S 5500-N
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STABLE GW4

INDVENDIGE DØRE

INSPIRATION

83

COMPACT SP12 + SP12
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INDVENDIGE DØRE

FORLØS HJEMMETS
FULDE POTENTIALE

COMPACT SP6 + SP12

CRAFT SP10B + SP10B

INSPIRATION

Dobbeltdøre tilfører boligen klassisk stil. Det er ganske enkelt flot, uanset om du vælger døre med eller
uden glas – og vi giver desuden muligheden for at få skræddersyet din dobbeltdør efter mål. For selv om
dobbeltdøre måske ofte mest er til pynt, så er det både rart og praktisk at kunne lukke døren.

UNIQUE GW04L + GW04L
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CHARISMA

STRUKTUR
DER SKILLER SIG UD
Med sit tredimensionelle mønster får disse døre en struktur, som
udstråler personlighed og eksklusivitet, uanset om de placeres i
et moderne eller klassisk miljø.
Charisma harmonerer med de nyeste møbel- og indretningstrends
og bidrager til at sætte personligt præg på dine omgivelser.

CHARISMA D100

CHARISMA D200
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CHARISMA D300

INDVENDIGE DØRE

PRODUKTER

CHARISMA

CHARISMA D200

87

88

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER

CHARISMA D100 GW1

CHARISMA

SÆRLIGE EGENSKABER

CHARISMA D200 GW13

CHARISMA
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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UNIQUE & PURITY

MODERNE DØRE
TIL MODERNE HJEM
Med skarpe linjer og en karakteristisk ramme,
som går igen på alle modeller, tilbyder Unique
og Purity stilrent dørdesign, der åbner op for
et væld af muligheder. Det er kun fantasien,
der sætter grænser.

UNIQUE er en dørserie, der både kan være tidsløs og moderne.
Udfordrende eller diskret. De flotte døre har en kraftig fylding
og en ramme, som er bredere end modellen Purity (se nedenfor).
Unique dørene er støjreducerede og leveres med en malet overflade.
Desuden fås Unique i forskellige typer finér, og i en lang række
forskellige designs og udtryk – alt efter hvad der passer dig.

PURITY er en enklere version af Unique-serien. Purity er
folieomviklet i hvid og fyldingen er knapt så kraftig som
dørene i Unique-serien. Purity-serien omfatter et mere snævert,
men populært, udvalg af dør designs.
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INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 02L
PURITY 02L

UNIQUE 03L
PURITY 03L

PURITY

UNIQUE 04L
PURITY 04L

SE FORSKELLEN

UNIQUE 01L
PURITY 01L

UNIQUE

PURITY

Forbedret overflade

Massiv konstruktion

Massiv konstruktion

Folieomviklet overflade

Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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UNIQUE GW01L
PURITY GW01L

UNIQUE GW04L + GW04L
PURITY GW04L + GW04L

Ønsker du en helt moderne og minimalistisk stil
i din indretning, kan du med fordel vælge en
glasdør fra Unique-serien, der udmærker sig ved
at være uden de normale glaslister, og bidrager
derfor til det enkle look.

UNIQUE
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STABLE

UNIQUE GW02L
PURITY GW02L

UNIQUE GW03L
PURITY GW03L

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L whiteboard
PURITY 01L whiteboard

PURITY

UNIQUE 01L spejl
PURITY 01L spejl

SE FORSKELLEN

UNIQUE 01L tavle
PURITY 01L tavle

UNIQUE

PURITY

Forbedret overflade

Massiv konstruktion

Massiv konstruktion

Folieomviklet overflade

Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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GØR DIT HJEM ENDNU MERE UNIKT
UNIQUE er en moderne og spændende dørserie, hvor kvalitet og valgmuligheder er
i fokus. Du kan vælge imellem mange forskellige dørdesigns, som tilmed kan fås i et
væld af farver. Unique byder også på nye, moderne overflader og innovative løsninger
som whiteboard, tavle, spejl og glas – valget er dit. Alle designs fås som skydedøre.

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

UNIQUE 02L GWA 230

UNIQUE 01L GWA 330

UNIQUE 04L GWA 430

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L GWA 120

UNIQUE 02L GWA 220

UNIQUE 01L GWA 320

UNIQUE 04L GWA 420

SÆRLIGE EGENSKABER

UNIQUE 03L GWA 120, NCS S 2570-Y90R

UNIQUE
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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LAD NATUREN
FLYTTE IND
UNIQUE giver dig fire lækre modeller
at vælge imellem – alle i en gedigen
og gennemført kvalitet og beklædt
med særligt udvalgt finér, der har
smukke åretegninger. Du kan naturlig
vis få kombineret træ-looket med
alle dørdesigns i Unique-serien.

UNIQUE 03L
Malet dør med
fineret fylding

UNIQUE 03L
Malet fylding med
fineret dør

UNIQUE 01L, eg
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INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
UNIQUE

UNIQUE 01L, hvidpigmenteret eg

UNIQUE 01L, sort eg

UNIQUE GW02L, eg

UNIQUE GW01L, eg

UNIQUE GW01L + GW01L, hvidpigmenteret eg

SÆRLIGE EGENSKABER

UNIQUE 01L, valnød

UNIQUE
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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STABLE & EASY

SMUK MINIMALISME
Stable og Easy byder på rene linjer og moderne, nordisk
minimalisme. Designet passer til enhver stil. Det kan
understrege de rene linjer i dit hjem eller træde i baggrunden
og fremhæve din helt personlige stil.

STABLE står for et minimalistisk design med et væld af muligheder.
Dørene har en massiv konstruktion, som er med til at give en støj
reducerende effekt. Alle Stable-modeller leveres med en forbedret
overflade som både kan ses og føles. Alle Stable-døre leveres med
kvalitets hængsler i metal.

EASY er en enkel, let dør med malet overflade. En funktionel
dørløsning, som dækker dit grundlæggende behov og passer
til indretningen i de fleste hjem.
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INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
STABLE

STABLE GW3
EASY GW3

STABLE G21
EASY G21

STABLE SP12
EASY SP12

EASY

STABLE GW1
EASY GW1

SE FORSKELLEN

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

STABLE

EASY

Forbedret overflade

Let konstruktion

Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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TRÆD IND I NYE
NORDISKE RAMMER
STABLE EFFECT-serien giver dig ekstra mange designs
i det stilrene look at vælge imellem. Og med dørene i
Stable Effect-serien får du diskrete og flotte profileringer
i overfladen, som er med til at give dørene ekstra karakter.

STABLE EFFECT Q510 + Q510

STABLE EFFECT Q505 + Q505

STABLE EFFECT H500, NCS S 5500-N
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INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
STABLE

STABLE EFFECT S300

STABLE G64

STABLE EFFECT Q505

STABLE EFFECT Q500

STABLE G68

SÆRLIGE EGENSKABER

STABLE EFFECT Q510

STABLE EFFECT
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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I SKOVENS
DYBE STILLE RO
Finerede glatte døre passer i ethvert hjem. Samlet set giver
produktlinjerne STABLE NATURE (ADVANCE-LINE) og
EASY NATURE (clever-line) dig hele 10 forskellige træsorter
at vælge imellem. Du kan få døre i egefinér og valnød
i begge kvaliteter.

STABLE NATURE GW,
hvidpigmenteret eg

STABLE NATURE GW, sort eg

STABLE NATURE GW, eg
EASY NATURE GW, eg
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STABLE NATURE GW, valnød
EASY NATURE GW, valnød

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
STABLE NATURE

EASY NATURE GW, koto

EASY NATURE GW, lamel eg (teknisk)

EASY NATURE GW, gabon

EASY NATURE GW, mahogni

SE FORSKELLEN

EASY NATURE GW, bøg

STABLE NATURE

EASY NATURE

Forbedret overflade

Let konstruktion

EASY NATURE

EASY NATURE GW, birk

Massiv konstruktion
Støjreducerende

Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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1-2-3-MANGE MULIGHEDER
MED TRÆ OG GLAS
Du kan designe din dør med træ og glas på flere forskellige måder og finde lige akkurat
den løsning, der passer. Udover de forskellige dørdesigns, som du kan se nedenfor,
så giver vi dig 4 typer glas (se side 133) og 10 typer finér at vælge imellem.

EASY NATURE GW1

EASY NATURE GW1 + GW1
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EASY NATURE G03

EASY NATURE GW3

EASY NATURE GW3 + GW3

EASY NATURE SP12*

* SP12 fås ikke i Easy Nature valnød.

INDVENDIGE DØRE

ADVANCE-LINE
Stable Nature leveres ikke med glas, her anbefaler vi istedet Unique-seriens glasdøre, som er et
perfekt match. Her får du nøjagtig de samme overflader og en stilren udførsel uden glaslister.

PRODUKTER

STABLE NATURE eg

STABLE NATURE valnød

STABLE NATURE sort eg

STABLE NATURE

STABLE NATURE hvidpig
menteret eg

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

EASY NATURE birk

EASY NATURE bøg

EASY NATURE lamel eg (teknisk)

EASY NATURE eg

EASY NATURE gabon

EASY NATURE mahogni

EASY NATURE valnød

SE FORSKELLEN

EASY NATURE koto

STABLE NATURE

EASY NATURE

Forbedret overflade

Let konstruktion

Massiv konstruktion
Støjreducerende

Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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STYLE, COMPACT & CRAFT

GOD, BEDRE, BEDST
Er du til klassisk design, som aldrig går af mode? Så er Style,
Compact og Craft det rigtige valg for dig. Stilen er tidsløs,
linjerne klassisk smukke. Her får du døre, som passer til
indretningen i de fleste hjem. Og du bestemmer selv, om
kvaliteten skal være god, bedre eller bedst. Se forskellen her.

STYLE er en let, formpresset dør. En funktionel dørløsning,
som dækker dit grundlæggende behov og passer til indretningen
hjemme hos de fleste.

SE FORSKELLEN

STYLE
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Let konstruktion

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
CRAFT

COMPACT er en formpresset dør, der bygger på klassiske
designtraditioner. Døren har en massiv konstruktion, som er
med til at give en støjreducerende effekt.

COMPACT
STYLE

CRAFT er en moderne version af de klassiske håndbyggede
fyldingsdøre med fokus på de små detaljer og en smuk finish.
Dørene bygges af massive ramme- og fyldingskomponenter,
som samles til et eksklusivt slutprodukt. Et absolut topprodukt.

COMPACT

CRAFT

Forbedret overflade

Forbedret overflade

Massiv konstruktion

Massiv konstruktion

Støjreducerende

Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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CRAFT 02B, NCS S 2570-Y90R

CRAFT 03
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COMPACT 03
STYLE 03

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

CRAFT 04N

COMPACT 04N
STYLE 04N

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER
CRAFT

CRAFT SP6

COMPACT SP6
STYLE SP6

COMPACT
STYLE

CRAFT SP10

COMPACT SP10
STYLE SP10

CRAFT
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
SE FORSKELLEN

Støjreducerende

COMPACT

STYLE

Forbedret overflade

Let konstruktion

Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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STILSIKRE
MULIGHEDER
Det klassiske design, som dørene i Craft-, Compact-og Styleserien repræsenterer, er fantastisk elegant i sig selv – og når
de udføres i løsninger med glas løfter det boligens indretning
endnu et nøk. Der er ligeledes noget særligt over serierne,
når de optræder som dobbeltdøre. Det er tidsløs elegance
inspireret af det bedste fra fordums boligindretning.
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CRAFT 04

CRAFT 04L

COMPACT SP6B

CRAFT SP10B

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

COMPACT SP12B
STYLE SP12B

INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER

COMPACT 04N + 04N

COMPACT SP12 + SP6
STYLE SP12 + SP6

COMPACT SP12 + SP12
STYLE SP12 + SP12

CRAFT 02B + 02B

COMPACT

COMPACT SP10 + SP10
STYLE SP10 + SP10

CRAFT

CRAFT SP6 + SP3

STYLE

CRAFT
Forbedret overflade
Massiv konstruktion
SE FORSKELLEN

Støjreducerende

COMPACT

STYLE

Forbedret overflade

Let konstruktion

Massiv konstruktion
Støjreducerende

Alle døre er vist i standard hvid NCS S 0502-Y, hvis andet ikke er nævnt. Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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TRADITION

EN NATURLIG
KLASSIKER
Med dørene i Tradition-serien i massiv fyr kan du
udviske grænsen mellem ude og inde og tage
naturen ind i dit hjem. Knaster, åreringe og spillet
i farvenuancerne give en rustik, stemningsfuld og
varm atmosfære.

Alle Tradition-døre fås i flere
varianter og nuancer, så det er
let at finde en dør, der passer til
boligens stil og farveholdning.

Fyr

Fyr klar lak

Fyr hvidpig
menteret lak

TRADITION 02B
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INDVENDIGE DØRE
PRODUKTER

SÆRLIGE EGENSKABER

TRADITION

TRADITION 03

TRADITION 04

TRADITION 04N

TRADITION SP6

TRADITION SP10

TRADITION SP10B

TRADITION
Massiv konstruktion

Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk
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TRADITION SP10 + SP10

TRADITION SP10 + SP5

TRADITION SP10B + SP10B

TRADITION SP10B + SP5

TRADITION SP6 + SP6

TRADITION SP6 + SP3

INDVENDIGE DØRE

SAUNA OG BADRUMSDØR

DØRE TIL RUM, DER STILLER
SÆRLIGE KRAV

PRODUKTER

Gennem vores historiske tilstedeværelse i Finland har vi stor viden om saunadøre.
Saunadøren har en stabil konstruktion, tilpasset dens funktion, med tonet sikker
hedsglas. Designet er enkelt og stilrent, dørbladet indrammes med en massiv træ
karm, som giver et ekstra varmt look, og passer godt ind i de fleste saunamiljøer.

SAUNA

Swedoors badrumsdør er beklædt med hvid laminat, hvor fugt og kondens let
tørres af og ikke påvirker hverken dørens overflade eller konstruktion. Kanten
er beklædt med en aluminiumsramme, fuget med silikone. Døren er let beslået
med to hængsler, vendbar og leveres med almindelig mellemdørslås.

BADRUMSDØR

SÆRLIGE EGENSKABER

SAUNADØR

BADRUMSDØR

SAUNADØR

BADRUMSDØR

8 mm hærdet tonet glas

Vandafvisende

Inkl. rullås og greb

Hvid laminat med kantliste
af aluminium

Leveres med massiv trækarm

Se vejledende priser på alle produkter på swedoor.dk

Monteret 2014 lås
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DOBBELTE INDVENDIGE DØRE

DOBBELT SÅ FUNKTIONEL,
DOBBELT SÅ SMUK
Har du nogensinde overvejet at få dobbeltdøre? De kan give dit
hjem et langt mere eksklusivt og luftigt udtryk, og samtidig løse
en række praktiske udfordringer. For eksempel gøre det lettere
for dig, når du skal flytte et ekstra bord ind i stuen og gøre
plads til familien til børnefødselsdag.
Dine rum kan næsten komme til at føles dobbelt så store med al
den ekstra lys, som dobbeltdørene lukker ind. Ja, det er næsten
lige før, man føler sig ekstra meget hjemme. Alle vores indvendige
døre kan fås som dobbeltdøre og langt de fleste som 1½ døre
(med et smalt sidelys). Det giver dig flere muligheder i forhold til
de mest anvendte standardbredder.
Samlet set giver det dig et væld af muligheder for at få en flot
dørløsning med et bredere areal.
Læs mere om dine muligheder med dobbeltdøre på swedoor.dk
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INDVENDIGE DØRE DOBBELTDØRE

COMPACT SP10 + SP10, NCS S 0502-Y
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INDVENDIGE DØRE STØRRELSER

LANG, KORT, SMAL ELLER BRED

HER ER NOGET
FOR ENHVER
Swedoor er kendt for et bredt sortiment og mange valgmuligheder.
Nu udvides sortimentet yderligere, da de fleste indvendige døre i
ADVANCE-LINE, nu tilbydes i ekstra små og store størrelser.
Måske har du behov for en lille dør der skal være under en trappe,
eller en stor skydedør der skal kunne åbne maksimalt mellem to rum.
Mulighederne er nu mangfoldige uden, at du skal gå på kompromis
med designet.
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Alle døre kan fås i de fleste
NCS S- og RAL-farver

FARVER INDVENDIGE DØRE

EN FARVET
PALLETTE AF
MULIGHEDER
Hvid er danskernes favoritfarve til husets døre.
Men da hvid har forskellige toninger og nuancer,
har Swedoor udvalgt tre variationer af hvid, så det
er let for dig at finde den, som passer bedst i dit
hjem. Vil du have dine døre i en speciel farve, som
passer med indretningen af dit hjem, så kan vi
naturligvis levere alle* døre (bortset fra Purity) i de
fleste NCS S- og RAL farver.
Vores standardfarve er NCS S 0502-Y, og vores to
basisfarver er NCS S 0500-N og RAL 9010.

* Med nogle bestemte farver er det ikke muligt, at opnå tilstrækkelig kvalitet og dækning. Vælger du en af disse vil du få besked fra os.
Vær opmærksom på at farverne kan opleves anderledes i virkelighed ifht. denne tryksag.
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INDVENDIGE DØRE

FARVER

121

SPECIALDØRE

DØRE MED ET SÆRLIGT
SPECIALE
Alle vores døre er designet til at klare de daglige strabadser – og lidt til.
I mange byggerier stilles der særlige krav til dørens kvalitet og funktionalitet. Så kan en
specialdør være løsningen. Hos Swedoor har vi mange års erfaring med produktion af
specialdøre, som eksempelvis skal reducere lyd, forhindre indbrud eller virke brandhæm
mende, hvis uheldet skulle være ude. Vi udvikler og tilpasser løbende vores specialdøre
efter markedets behov.
Vores specialdøre opfylder både de danske og de nye europæiske krav. Anvendelsesområ
derne for disse produkter er mange. Udover specialdøre til private hjem, så leverer vi mange
forskellige typer af specialdøre og glaspartier til projektmarkedet, tilpasset de behov og
krav det enkelte projekt tilskriver. Du kan se det fulde udvalg af klassificerede døre på vores
hjemmeside. Ønsker du yderligere information om specialdøre, så kontakt din nærmeste
forhandler.
Læs mere under Professionelle på swedoor.dk
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INDVENDIGE DØRE SPECIALDØRE

MASTER er en massiv dør, som efterlever ekstra høje
krav. Den anvendes normalt i offentlige rum som
kontorer, skoler, hoteller og hospitaler. Kan også leveres
i en variant som klimadør. Dørene i Master-serien tilbydes
både som ikke-klassificerede massive døre og med
forskellige klassifikationer. Her er det ofte indbruds
sikkerhed, lydreduktion og/eller brandhæmmende
egenskaber, der er i fokus.

NOBLE er ligesom Master en dør, der lever
op til høje standarder. Forskellen mellem
Noble og Master er, at Noble-dørene
leveres med forskellige eksklusive finér
overflader, og fokus er her på udseende
og design. For os er der ingen modsætning
mellem design og sikkerhed. Derfor kan
du selvfølgelig også få disse døre med
forskellige sikkerhedsmæssige egenskaber
som indbrud-, lyd- og brandkrav.
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UNIQUE GW03L + GW03L
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INDVENDIGE DØRE SKYDEDØRE

SKYDEDØRE – INDBYGNING

LUK DØREN
IND I VÆGGEN
Er du på udkig efter en åben planløsning eller funktionel rum
inddeling? Du behøver ikke at vælge! Med skydedøre får du
begge dele uden at miste værdifuld gulvplads. I de seneste år
har skydedøre fået en renæssance, fordi flere og flere er blevet
opmærksomme på fordelene. I dag er det almindeligt at anvende
skydedøre som klassisk rumdeler, men også som alternativ dør
løsning til fx kontor, vaskerum, toilet og soveværelse. Alle vores
indvendige døre fås som skydedøre – uanset om du leder efter
en indbygget eller udenpåliggende løsning.
For at lette arbejdet tilbyder vi komplette indbygningsmoduler,
som du helt enkelt kan bygge ind i en væg. Med skydedøre sparer
du værdifulde kvadratmeter, og du kan på en nem måde lave
hurtige forandringer i hjemmet ved at opdele større rum i mindre
– eller omvendt. Skydedøre skaber fleksibilitet, og du slipper for
at gå på kompromis med indretningen.
Læs mere om skydedøre på swedoor.dk

Tværsnit af skydedørs
parti for enkeltdør.

Du kan også få komplette
indbygningsmoduler for
dobbelte skydedøre.
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SKYDEDØRE – UDENPÅLIGGENDE

EN DØRLØSNING DER
KØRER PÅ SKINNER
Hvis du har bærende vægge, og ikke kan indbygge skydedørene
i væggen, har du stadig spændende muligheder. Skydedøre kan
nemlig nemt og elegant monteres uden på væggen – som her
på billedet, hvor skydedørene komplimenterer de smukke Hans
Wegner-møbler godt. Vælger du en udenpåliggende skydedør,
kan du få en såkaldt kappe, som du på enkel vis kan montere
ud på væggen. For at lette arbejdet tilbyder vi færdige kapper
til at sætte på væggen. Både udenpåliggende og indbyggede
skydedøre tilbydes selvfølgelig som dobbeltdøre.
Læs mere om skydedøre på swedoor.dk

Væghængt kappe komplet med
skinner, vogne og øvrigt tilbehør

Skinne i rustfrit stål til udenpå
liggende skydedør

SKYDEDØRSSKÅL, TRÆKRING OG LÅS
Skydedøre åbnes og lukkes ved hjælp af en skyde
dørsskål og en trækring, som monteres i døren.
Ønsker du at have mulighed for at låse skydedøren,
kan du vælge en hagelås 4249, hvor du kan låse
døren med vrider. Ønsker du at kunne låse døren
med både cylinder og vrider, skal du vælge en
hagelås model 2587. Har du ikke behov for at låse,
kan du i stedet vælge en trækring.
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Oval skydedørsskål
og trækring

Runde skydedørsskåle
og trækring

Hagelås

INDVENDIGE DØRE SKYDEDØRE

UNIQUE G01L, valnød

Vi tilbyder også en særlig
eksklusiv løsning i rustfrit
stål eller messing.

Ovale skydedørsskåle*
Rustfrit stål el. messing 110 x 36 mm

Runde skydedørsskåle*
Rustfrit stål el. messing Ø 48 mm

* Disse skal opgives ved ordre, da de ikke passer til standard udfræsning.

Trækring*
Rustfrit stål el. messing

Håndtag*
Rustfrit stål
400 mm
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UNIQUE 03L, NCS S 3040-B40G
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INDVENDIGE DØRE KARME

KARME

FÅ ET FORMFULDENDT
UDTRYK
En god dør gør det ikke alene. Dørkarmen (den del der sidder i murhullet, og som døren monteres på)
er også et meget vigtigt element i at få den bedste dørløsning. Jo bedre karm og dør passer sammen,
des bedre bliver det endelige resultat. Vil du have det bedste, så vælg en af vore ADVANCE-LINE karme.
Her får du en karm med tætningslisten integreret. Det giver en markant støjreducerende effekt sammen
lignet med andre karme, og giver dig høj komfort i den daglige brug.
ADVANCE-LINE karmene er blevet utroligt populære, bl.a. fordi de er lette og hurtige at montere korrekt.
Du fuldender dørløsningen med at vælge matchende gerigter (listerne, der vender ud i rummet) og fodlister.

NY DØR I GAMMEL KARM
Siden 1974 har de fleste dørfabrikanter anvendt samme standarder for døre og beslåning. Er din nu
værende dør fremstillet efter 1974, er der derfor gode chancer for, at du ikke behøver skifte karmen.
Tjek om den nye dør passer til den gamle karm:
1. Dørblad skal have en tykkelse på 40 mm
2. Låsekasse skal være centreret
3. Fra midt hængsel til midt hængsel skal der være 1540 mm
Du kan også få mere at vide om karme på swedoor.dk

ADVANCE-LINE

ADVANCE-LINE

ADVANCE-LINE

clever-line

Flex+Karm

+Karm

Fineret karm

karm

5 års garanti
Vi står inde for kvaliteten og giver dig
5 års garanti på produktet.

Kvalitetsikoner

Forbedret overfladebehandling
Overflade i særlig høj kvalitet med flere lag lak,
som gør karmen utrolig glat og rengøringsvenlig.

Støjreducerede
Integreret tætningsliste giver en “soft” lyd, når man lukker
døren og medvirker til en betydelig støjreducerende effekt.

Knastfri karm
Knastfrie overflader gør, at lakken ikke misfarves af de
naturlige knaster, som findes i træbaserede produkter.

Justerbare flexgerigter
Karmen har tilhørende justerbare gerigter til varierende
vægtykkelser. Vælg glat eller almue profil.

ADVANCE-LINE

clever-line

Flex+karm, +Karm og Fineret karm:

karm

Hvid
Farvet
Finér hvidpig Finér eg
NCS S 0502-Y (NCS S/RAL) menteret eg

Finér valnød

Finér sort eg

Hvid
Farvet
Fyr ube
NCS S 0502-Y (NCS S/RAL) handlet

Fyr lakeret

Fyr hvidpigmen
teret, lakeret
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GERIGT

RM
A
K

FLEX+KARM

Karm

Flexintervaller

75 mm

75-100 mm

92 mm

92-117 mm

110 mm

110-135 mm

128 mm

128-153 mm

Flex+karm er navnet på vores designbeskyttede, fleksible og helt igennem
unikke karmløsning. Karmen består af en grundkarm og et justérbart gerigtsæt,
som er skåret i præcis gering og lige til at montere uden en masse besværligt
forarbejde. Karmen er knastfri på de tre synlige sider.
• Smart, tidsbesparende alternativ til vores hvide standardkarm
• Justerbare gerigter for enkel og fleksibel montering
• Færdiggerede hjørner sparer tid og giver et professionelt resultat
• Justeringsmetoden gør, at du slipper for besværlig tilpasning med tilsætninger
• Da der ikke bruges søm og skruer, slipper du for tidskrævende eftermaling
• Integreret tætningsliste dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv følelse
• Flex-gerigten fås både i glat- og almueprofil

GERIGTER TIL FLEX+KARM
Gerigter til Flex+Karm, findes i glat og almue-stil
i 65 eller 92 mm.

130

+Karmen er et populært alternativ i vores sortiment,
et påskønnet alternativ for dem som vil sikre sig en
vedligeholdelsesfri løsning i mange år.
• Vedligeholdelsesfrit og støjreducerende alternativ
til vores standardkarm
• Nøje udvalgt træ giver øget stabilitet
• Knastfrit træ på karmens malede overflader gør,
at lakken ikke kan misfarves af de naturlige knaster,
som findes i træprodukter
• En ekstra maleproces giver en flottere finish,
uanset hvilken farve, du vælger
• Integrerede tætningslister dæmper slag og lyd
og giver en eksklusiv følelse

INDVENDIGE DØRE KARME

+KARM

FINERET KARM
Med en fineret karm kan du fuldende dørens ud
tryk og stil, uanset om du har valgt en finéret eller
malet dør. Karmen er lavet af massivt træ og har
justerbare hængsler af snap-in typen.
• Overflade i særlig høj kvalitet. Fås i samme
overflader som Unique (eg, valnød,
hvidpigmenteret eg og sort eg)
• Integrerede tætningslister dæmper slag
og lyd og giver en eksklusiv følelse

clever-line karm
Vi giver dig mulighed for at vælge mellem en række
enkle standardkarme, der tilgodeser flere behov.
For at reducere lyden, kan du bestille en løst leveret
tætningsliste, som med hjælp af den selvklæbende
bagside nemt klæbes fast på karmen. Tætningslisten
findes i hvid og grå.
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GERIGTER, FODLISTER OG BUNDSTYKKER

RUMMET RUNDT MED
GERIGTER OG FODLISTER
Det er gerigterne, der visuelt rammer døren ind, og fodlisterne, der fører stilen igennem resten af rummet. Derfor får du gerigter
og fodlister i samme overflademateriale og nuance som døren og karmen, når du vælger Swedoor.
Vi tilbyder gerigter og fodlister i en enkel, minimalistisk stil og en mere klassisk profil. Du kan få fodlister i næsten ligeså mange
farver og finerer, som du kan få døre. Men vidste du, at der også findes fodlister, som skjuler ledninger? Fodlisten har en udfræsning
på bagsiden, hvori ledningerne kan gemmes. Fodlisterne samles nemt med skjulte clips uden brug af synlige søm og skruer. Og
skal der trækkes nye ledninger, eller skal væggene males eller tapetseres, kan fodlisterne nemt afmonteres igen.
Læs mere om gerigter og fodlister på swedoor.dk

FOLIEREDE
FODLISTER/GERIGTER

FYR
FODLISTER/GERIGTER

FINÉR
FODLISTER/GERIGTER

Hvid folieret gerigt/fodliste, leveres i
glat og almue og i 65 eller 92 mm.

Leveres i glat eller almue, og tilbydes i
samme overfladebehandling som karmen.

Leveres i eg, valnød, sort eg og
hvidpigmenteret eg.

FODLISTER MED LEDNINGSSKJUL

BUNDSTYKKER

• Fodlister med samme profil som flex+karmens gerigter
• Da der ikke bruges søm og skruer, slipper du for at male efter
•D
 e medfølgende clips monteres på væggen,
så listen både kan hægtes på og af
• E t smart ledningsskjul gemmer ledninger bag listen
• F ås i glat og almue

Du kan vælge mellem tre forskellige bundstykker, der som
standard leveres i bøg. De tre bundstykker har hver deres
specielle udformning, der er tilpasset din dør.
• Almindeligt bundstykke
• Fladt underliggende bundstykke
• Fladt mellemliggende bundstykke
Du har desuden også mulighed for at bestille bundstykker
i eg, ask, valnød eller mahogni.

Bundstykke i bøg

Ask
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Bøg

Eg

Valnød

Mahogni

FINISH MED FINESSE
Med Swedoor kan du selv bestemme, hvordan prikken over i’et skal se ud.
Din Swedoor dør leveres med låsekasse, men uden dørgreb.
Du kan dog altid tilvælge greb og få det leveret sammen med din dør.

Alle ADVANCE-LINE døre samt produktserien
Tradition i clever-line kan leveres med skjulte
hængsler. De kan ikke ses, når døren er lukket.
Det giver et ekstra touch af eksklusivitet. Bemærk
at der er en reduceret åbningsvinkel ved brug af
gerigter i forbindelse med skjulte hængsler.

Læs mere på swedoor.dk

INDVENDIGE DØRE TILBEHØR

SKJULTE HÆNGSLER

HÆNGSLER, GLASTYPER OG GREB

NYHED! SMART-CLOSE
– STØJREDUCÉR DIT HJEM
I køkkenbranchen er smækkende låger en saga blot. Når man udskifter
køkken i dag vælger man typisk, både låger og skuffer, med en dæm
pende funktion, der lukker langsomt og blødt, og dermed giver en eks
klusiv fornemmelse. Nu lancerer Swedoor en tilsvarende løsning til ind
vendige døre, som gør at døren først bremses op med en dæmper og
bagefter lukker med en afdæmpet magnetlås - enkelt og elegant! Som
en yderligere fordel formindskes risikoen for klemte fingre i låssiden.

DEKORHÆNGSLER
Skal hængslerne indgå, som et klassisk og dekora
tivt element i din dørløsning, skal du vælge vores
dekorhængsler. Vi har to forskellige modeller, der
begge leveres i messing og krom. Alle ADVANCELINE døre samt produktserierne Purity og Tradition
i clever-line fås med dekorhængsler.

TOILETBESÆTNING

GLASVARIANTER

BLINDSKILT

Til de fleste af vores indvendige døre kan du selv vælge glastype. Som standard leveres
vores indvendige døre med klart glas, men kan mod et tillæg fås i frosted, gotisk og
facetslebet glas (facetslebet glas kun til sprossedøre). Alle glas er hærdede.

DØRGREB
Dørhåndtaget gør din nye dør komplet.
Vi tilbyder gedigne modeller af god kvalitet
i forskellige udgaver.

Model 100

Klart glas

Frosted glas

Gotisk glas

Facetslebet glas
(Kun i sprossedøre)

Model 200
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MÅLTABEL

INDVENDIGE DØRE

MÅLSKEMA INDVENDIGE DØRE
Dørplademål

Udv. karmmål

Murhulmål

Modul

525 mm
625 mm
725 mm
825 mm
925 mm
1025 mm
1125 mm
1225 mm

586 mm
686 mm
786 mm
886 mm
986 mm
1086 mm
kun skydedør
kun skydedør

610 mm
710 mm
810 mm
910 mm
1010 mm
1110 mm

6M
7M
8M
9M
10 M
11 M
12 M
13 M

525 + 525 mm
625 + 625 mm
725 + 725 mm
825 + 825 mm
925 + 925 mm
1025 + 1025 mm

1113 mm
1313 mm
1513 mm
1713 mm
1913 mm
2113 mm

1140 mm
1340 mm
1540 mm
1740 mm
1940 mm
2140 mm

525 + 298 mm
625 + 298 mm
725 + 298 mm
825 + 298 mm
925 + 298 mm
1025 + 298 mm

886 mm
986 mm
1086 mm
1186 mm
1286 mm
1386 mm

914 mm
1014 mm
1114 mm
1214 mm
1314 mm
1414 mm

525 + 398 mm
625 + 398 mm
725 + 398 mm
825 + 398 mm
925 + 398 mm
1025 + 398 mm

986 mm
1086 mm
1186 mm
1286 mm
1386 mm
1486 mm

1014 mm
1114 mm
1214 mm
1314 mm
1414 mm
1514 mm

11 M
12 M
ulige 13 M
14 M
ulige 15 M

1889 mm
1989 mm
2049 mm
2089 mm
2119 mm
2189 mm
2289 mm
2389 mm

1900 mm
2000 mm
2060 mm
2100 mm
2130 mm
2200 mm
2300 mm
2400 mm

19 M
20 M
20,5 M
21 M
21,5 M
22 M
23 M
24 M

886 x 2089 mm

910 x 2100 mm

9 x 21 M

Bredde

lige 13 M
15 M
17 M
19 M
21 M

Højde
1840 mm
1940 mm
2000 mm
2040 mm
2070 mm
2140 mm
2240 mm
2340 mm

Eksempel

825 x 2040 mm

ADVANCE-LINE indvendige døre tilbydes i (næsten alle) ovennævnte mål, mens dørene i
Clever-line serien fåes i et mere begrænset omfang.
For præcise mulige mål for hver enkelt model, se www.swedoor.dk under Brochurer og Prislister

Husk ved bestilling og montering af ny indvendig dør
– at oplyse:
A Type / Model
B Modul størrelse (evt. udvendigt karmmål eller murhulmål)
C Overflade på døren
D Glasudskæring (type glas)
E Karmdybde (evt. murtykkelsen)
F Overflade på karmen
G Højre- eller venstrehængt (kun yderdøre, massive, brand-/lyddøre)
– at købe:
Monteringssæt, gerigter, fodlister, greb og tætningslister
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G

D
F
E
C
B

A

MÅLTABEL
SKYDEDØRE – ENKELTFLØJET INDBYGNINGSMODUL
Dørbladsmål
625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm
1025 x 2040 mm
1125 x 2040 mm
1225 x 2040 mm

Udvendig karmmål
1290 x 2100 mm
1490 x 2100 mm
1690 x 2100 mm
1890 x 2100 mm
2090 x 2100 mm
2290 x 2100 mm
2490 x 2100 mm

Modul
7
8
9
10
11
12
13

SKYDEDØRE – DOBBELTFLØJET INDBYGNINGSMODUL
Dørbladsmål
2 x 625 x 2040 mm
2 x 725 x 2040 mm
2 x 825 x 2040 mm
2 x 925 x 2040 mm
2 x 1025 x 2040 mm
2 x 1125 x 2040 mm
2 x 1225 x 2040 mm

Udvendig karmmål
2540 x 2100 mm
2940 x 2100 mm
3340 x 2100 mm
3740 x 2100 mm
4140 x 2100 mm
4540 x 2100 mm
4940 x 2100 mm

Modul
13
15
17
19
21
23
25

Indbygningsmodulerne kan også laves i ekstra højde - modul 22, 23 & 24

SKYDEDØRE – KAPPE TIL UDENPÅLIGGENDE
Kappe
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M11-12
M13-14
M15-16
M17-18
M19-20
M21-22
M23-24

Ca. hulmål (bredde)
610 mm
710 mm
810 mm
910 mm
1010 mm
1110 mm
1210 mm
1120-1220 mm
1320-1420 mm
1520-1620 mm
1720-1820 mm
1920-2020 mm
2120-2220 mm
2320-2420 mm

Anbefalet dørplademål
625
725
825
925
1025
1125
1225
2 x 625
2 x 725
2 x 825
2 x 925
2 x 1025
2 x 1125
2 x 1225

Udv. kappe mål (bredde)
1270 mm
1470 mm
1670 mm
1870 mm
2070 mm
2270 mm
2470 mm
2420 mm
2820 mm
3220 mm
3620 mm
4020 mm
4420 mm
4820 mm

YDERDØRE – TYPISKE MÅL
Dørplademål
925 x 2032 mm
825 x 2032 mm
885 x 2067 mm

Udvendig karmmål
988 x 2080 mm
888 x 2080 mm
948 x 2115 mm

Murhulmål
1001 x 2103 mm
910 x 2103 mm
970 x 2138 mm

YDERDØRE – ØVRIGE MÅL
Vores yderdøre leveres, afhængig af model, i højder fra 1880 til 2266 mm og i bredder fra 888 til 1188 mm.
Spørg din forhandler for nærmere info om størrelser og måltagning.

Sæt din produktoversigt her!
Udvikling og forbedring af produkter er en central del af vores filosofi hos Swedoor.
Det er en dynamisk proces, hvor vi hele tiden udfordrer os selv og vores produkter.
Læs mere på swedoor.dk
Dørenes glød, varme og udstråling opleves altid bedst i virkeligheden, da produkternes farver
og overflader i kataloget, af tryktekniske grunde, kan afvige noget fra de virkelige.

FÅ DET FULDE OVERBLIK
PÅ SWEDOOR.DK
Vores hjemmeside tilbyder en verden af døre, inspiration og gode råd. Prøv for eksempel
Designværktøj, der lader dig afprøve udvalgte modeller og lege med overflader, farver
og glas. Du har også mulighed for at få det fulde overblik over vores produkter og opleve,
hvordan forskellige døre kan se ud i et virkeligt miljø. Du kan let gemme og sammenligne
produkter, finde vejledende priser og nærmeste forhandler, dele billeder og sende links til din
håndværker eller dine venner via blandt andet e-mail og Facebook – direkte fra hjemmesiden!
Prøv selv på swedoor.dk allerede i dag.

JELD-WEN DANMARK A/S
DANMARKSVEJ 9
DK-9670 LØGSTØR
TEL +45 70 130 530
www.swedoor.dk
SWEDOOR yderdøre og
indvendige døre
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