clever -line ytter- och innerdörrar1

Rätt
dörrar
till ditt
hem
Ytterdörrar och innerdörrar
bidrar till att skapa stämning
och atmosfär i ditt hem. Välj
därför dina nya dörrar med
omsorg.
Välkommen in!
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Ytterdörrar
Ytterdörren är entrén till ditt hem. Förutom
att skydda mot väder och vind, ger dörren
också uttryck om vem som bor i huset och
vilka upplevelser som väntar innanför husets
väggar. Välj därför en ytterdörr som passar
dina krav, ditt hus och din stil.
Hittar du inte vad du söker i denna katalog,
ladda gärna ner vår ADVANCE-LINE katalog
på www.swedoor.se eller hämta den hos din
närmsta återförsäljare.

Välkommen in!
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Traditionell stil

Swedoor ytterdörrar tillverkas med höga krav på
säkerhet. Bland annat använder vi ett extra kraftigt
säkerhetsslutbleck som försvårar inbrottsförsök.
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Design
Våra traditionella ytterdörrar 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
Swedoors 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 glasöppningar.

Skall din nya dörr ha runt
halvmåneformat eller fyrkantigt glas?

P-200 klarglas

P-400 cotswoldglas

P-500 cotswoldglas
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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 neutralt uttryck som
passar de flesta entréer.

P-100

P-700 cotswoldglas

P-800

Modern stil
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Utöver de grundläggande
funktionskraven skall dörren
även förmedla en viss stil. Till
skillnad från de mer traditionella och klassiska modellerna, förmedlar dörrmodellerna här till höger en renare
och mer modern stil.

P-1200

P-1100 klarglas

P-900 klarglas

P-1000 klarglas med aluminiumlist
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Konstruktion och
tillbehör
Konstruktion och uppbyggnad

HDF

HDF utomhuskvalitet

utomhuskvalitet

Aluminiumplåt
Dörren sedd från sidan
Aluminiumplåt

Polystyren cellplast

VÄGGÖPPNING

Ramträ

KARMYTTERMÅTT
DÖRRBLADSBREDD

JELD-WEN lämnar
10 års formstabilitets-

Dörren sedd uppifrån

garanti och 5 års

VÄGGÖPPNING

fabriksgaranti på

KARMYTTERMÅTT

clever-line ytterdörrar.

DÖRRBLADSBREDD

Dörrhandtag
Dörrhandtaget sätter också sin prägel på
dörren. Vi erbjuder tre modeller, designade
till att matcha din nya dörr.
Modell 6616 finns i matt krom och mässing.

Matt krom 6616

Nickel 1935

Mässing 6616

Matt mässing 1935

Brunoxid 1918

Brunoxid 1935

Modell 1918 och 1935 finns i nickel, matt
mässing och brunoxiderat utförande.

Nickel 1918

Matt mässing 1918

Checklista
Att tänka på vid ditt dörrval
Behov
Tänk efter var dörren ska placeras, så att dess
funktion fyller dina behov.

Stil
Vilken dörrtyp passar till ditt hus och din stil?

Glas
Skall du ha en dörr med eller utan glas? Glaset
släpper in ljus och skapar trivsel. Det finns en rad
olika modeller att välja bland.

Dörrhandtag
Välj bland olika modeller och material.

Hängning och storlek
Innan du gör din beställning behöver du ta
reda på vilken storlek och vilken hängning din
dörr skall ha. Storleken får du genom att mäta
öppningens bredd och höjd där dörren skall
monteras. Hängningen får du genom att ställa
dig utanför dörren och bestämma på vilken sida
som gångjärnen skall vara placerade.
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Förrådsdörrar
I clever-line sortimentet erbjuder vi
även dörrar som bland annat passar
förrådet, friggeboden och garaget. Dessa dörrar delas normalt in
i det som benämns kall- respektive
varmförrådsdörrar och de finns i
en mängd storlekar och modeller.
Vilken man väljer beror på var den
skall användas.
Våra kallförrådsdörrar har en isolerande stomme men är avsedda att
användas till ouppvärmda utrymmen där det är begränsad skillnad
mellan inne- och utetemperatur.
Du kan välja mellan fyra robusta
modeller med rustik furupanel.

Kallförrådsdörr I30G
Obehandlad furupanel

Kallförrådsdörr I30
Obehandlad furupanel

Kallförrådsdörr I40
Obehandlad furupanel

Kallförrrådsdörr I40G
Obehandlad furupanel

Varmförrådsdörrarna är mer lik
en vanlig ytterdörr. De har en
konstruktion med en välisolerande stomme som även innehåller
aluminiumplåtar för att garantera
god formstabilitet. Varmförrådsdörrarna är avsedda för utrymmen
med begränsad uppvärmning (<18
grader). Den kan till exempel vara
lämplig i sommarstugan.
Även i detta sortimentet erbjuder vi
fyra olika modeller.

Varmförrådsdörrar
passar till delvis uppvärmda utrymmen
(< 18 grader) som till exempel sommarstugan
eller garaget.

Varmförrådsdörr Trysil
Obehandlad björkplywood

Varmförrådsdörr Trysil med glas
Obehandlad björkplywood

Varmförrådsdörr Sälen
Obehandlad björkplywood

Öka livslängden genom att behandla
dörren rätt!
Samtliga våra förrådsdörrar levereras obehandlade vilket ger dig stor valmöjlighet att
själv anpassa kulör efter behov. För att dörren skall hålla sig hel och fin under lång tid,
skall den alltså behandlas redan i samband
med montering.
- Kallförrådsdörrarna är beklädda med
furupanel och vi rekommenderar att de
behandlas med pigmenterad oljelasyr
(avsedd för utomhusbruk).
- Varmförrådsdörrarna har ytmaterial av
spårfräst björkplywood och behandlas
Varmförrådsdörr Sälen med glas
Obehandlad björkplywood

antingen med pigmenterad oljelasyr eller
lämplig heltäckande färg (avsedd för utomhusbruk).
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Innerdörrar
Oavsett hur du inreder ditt hem, är dörren den mest

DDK kvalitetsgaranti
Dörrar som är DDK-märkta,
har tillverkats av material
som har genomgått många
kvalitetskontroller under
produktionsprocessen.

5 års garanti

genomgående möbeln. Välj dina nya dörrar med
omsorg så att de passar till dina behov, din stil och ditt
hem.
Det skall vara en spännande upplevelse att välja nya
dörrar. I denna broschyr presenterar vi en serie gedigna
kvalitetsdörrar som säkerställer en vacker och funktionell dörrmiljö i ditt hem.

Vi står för kvaliteten och lämnar
5 års garanti på produkten.

Massiv konstruktion
Denna dörr är massiv, vilket

JELD-WEN KVALITETSIKONER

medverkar till en ökad
kvalitetskänsla och stabilitet.

Bättre
ytbehandling
Denna dörr har en yta med
särskilt hög kvalitet och flera
lager lack som gör ytan hållbar,
slät och lätt att rengöra.

Våra kvalitetsikoner
Alla dörrar i serien clever-line håller hög kvalitet.
Dörrarna kan ha olika egenskaper vilket vi illustrerar
med våra kvalitetssymboler. Med hjälp av dessa
symboler kan du enkelt jämföra dörrarnas egenskaper.

Ljudreducerande
Dörrar med denna symbol har

Hittar du inte vad du söker i denna katalog, hämta

en massiv ljudreducerande

katalogen om JELD-WENs ADVANCE-LINE dörrar hos din

massiv kärna. Idealisk för t.ex.

återförsäljare.

barnfamiljer.

Träslag, kulörer och
glas
Trämönstrad eller standard vit

Med JELD-WENs dörrar har du möjlighet

Modell: Purity Finish, Purity

att skapa en dörrlösning som uppfyller
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dina önskemål och behov. Här får du en
överblick över de träslag, kulörer och glas
vi erbjuder i clever-line serien.
Björk

Ek

Vit

Fanér
Modell: Easy Nature

Björk

Bok

Koto

Valnöt

NCS S 5500-N

NCS S 1502-G50Y

NCS S 2570-Y90R

Facettslipat

Gotik

Ek

Gabon

Vitpigmenterad
klarlackerad

Lutbehandlad
klarlackerad

Massiv furu
Modell: Tradition

Obehandlad

Klarlackerad

Standardkulör
Modell: Purity, Style, Easy, Easy Effect

NCS S 0502-Y

Baskulörer
Modell: Style, Easy, Easy Effect

NCS S 0500-N

Standardglas

Klart

NCS S 1005-Y20R

NCS S 2500-N

Tillval

Sandblästrat

NCS S 5005-Y50R

NCS S 3020-B
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Purity
Purity är en spegeldörr med rena och enkla

flera dörrspeglar efter rummets funktion. Du

linjer som passar i de flesta hem med mo-

kan t.ex. få en dörrspegel med griffeltavla

dern och enkel stil. Föredrar du att inreda

till köket eller en dörrspegel med spegelglas

i en romantisk eller i en mer klassisk stil,

till sovrummet. Väljer du spegelglas i alla

hamnar Purity lite i bakgrunden och den

dörrarna får ljuset spela fritt mellan rum-

övriga inredningen framträder mer.

men. Purity finns i vitt alternativt med björkeller ekmönster.

Purity-serien har fem grundmodeller med
olika spegelindelning. Du kan välja en eller

Enkelt att välja

JELD -WEN KVALITETSIKONER
– se förklaring på sidan 12.

1. Välj hur många speglar du skall ha i
din Purity dörr.
Genomskärning Purity.

2. Bestäm dig för om du vill ha trämönstrade eller vita dörrar. Den
björkmönstrade ytan är ljus och ger
ett mjukt intryck medan den ekmönstrade är mörkare med tydlig
ådring som ger rummet karaktär. Vita
dörrar ger en ren och enkel stil.

3. Vill du ha en komplett Purity-dörr så
ramar du in dörren med släta foder.

Purity 04L

Vill du ha en målad dörr i liknande utförande,
titta i vår ADVANCE-LINE katalog under Unique.
Purity erbjuds med tre olika härdade glas.

Purity

Purity 01L

Purity 02L

Purity 03L

Purity GW01L

Purity GW02L

Purity GW02L + GW02L

Purity GW03L

Purity GW04L

*Purity 01L Blackboard (tillval)

Purity 04L

Purity 02V

Purity GW02L + GW02L

*Purity 02L Blackboard
(tillval)

*Dessa dörrar kan tillverkas med blackboard eller spegelglas på en eller båda sidor av dörren.
Se fler modeller på www.swedoor.se eller kontakta din återförsäljare.

*Purity GW02V Spegelglas (tillval)
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Purity Finish
Purity Finish är namnet på dessa björk- och
ekmönstrade dörrar. De har ett modernt
uttryck och en stark karaktär. Väljer du glas i
dörrarna får du en mer personlig stil.

Välj bland tre glastyper, alla
härdade:

Klart

Sandblästrat

Gotik

Vill du ha en fanérad dörr i liknande stil,
titta i vår ADVANCE-LINE katalog under
rubriken Unique.

Purity Finish GW01L + GW01L Björk

Purity-dörren anpassar du till din personliga
Purity døre fås også med en smuk overflade
stil. De olika modellerna ger ett varierat
i to lyse træstrukturer, eg og birk. Vi kalder
uttryck, ljusinsläpp m.m. Kontakta din återdørene for Purity Finish, fordi de tilfører
försäljare eller gå in på www.swedoor.se.
dørene et moderne udtryk med en stærk
Här kan du fritt leka med stil, indredning och
karakter. Du kan vælge at tilføre dørene
val av dörrar.
endnu mere personlighed ved at sætte glas
i felterne.
Purity Finish 01L Björk

Purity Finish 02L Ek

Purity Finish

Purity Finish 03L Ek

Purity Finish GW01L
Björk

Purity Finish 04L Björk

Purity finish GW01L + GW01L
Ek

Purity Finish 02V Ek

Purity Finish GW02L
Ek

Purity Finish GW02V Ek

Purity Finish GW02L + GW02L Björk

Purity Finish tillverkas i
storlekar anpassade för
olika ändamål. Längst
bak i broschyren kan du
se vilka mått du skall ta
innan du besöker din
återförsäljare.

Purity Finish GW03L + GW03L Ek
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Style

Style 04N

Style är en modern formpressad dörr med

sätta mer färg på tillvaron väljer du Style i en

klassiska speglar som för tankarna tillbaka

kulör, som matchar bostadens övriga miljö.

till svunna tider. Style i vitt, är en älskad klas-

Välj bland åtta baskulörer.

siker som passar till de flesta hem. Vill du

Style
JELD -WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.

Fyra glastyper
Sätt personlig prägel på Style och välj bland
fyra olika glastyper. Klart glas ger ljuset fritt
spelrum medan gotikglaset skapar allmogekänsla. Ett sandblästrat glas kan vara ett

Genomskärning
formpressad dörr

bra alternativ till toaletten, sovrummet etc.

Välj bland fyra glastyper, alla
härdade:

Klart

Sandblästrat

Gotik

Facettslipat

Style SP10
NCS S 0502-Y

NCS S 0500-N

NCS S 1005-Y20R

Kulörerna ger olika uttryck. Välj därför
den färg som passar din stil.
NCS S 2500-N

NCS S 5500-N

NCS S 1502-G50Y

NCS S 2570-Y90R

NCS S 5005-Y50R

NCS S 3020-B

Massiva klassiska spegeldörrar hittar du i vår
ADVANCE-LINE katalog under rubrikerna
Compact och Craft.
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Style
Style tillverkas med raka speglar eller med den klassiska allmogebågen i dörrens överkant. Du kan också
kombinera speglar och glas i olika utföranden, allt
efter tycke och smak. Ta gärna hjälp av din återförsäljare.

Style 04

Style 03

Style 04

Style SP6

Style 04SP6

Style 04N

Style SP3 + SP6

Style 06

Style 04SP6 + 04SP6

Style 02B
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Style SP12

Tätningslister
För att höja kvalitetskänslan och dämpa ljudet kan du beställa en anpassad tätningslist till din innerdörr. Tätningslisten som finns i beige, vitt
eller grått levereras löst, men klistras enkelt fast med en självhäftande
baksida.

Style SP10

Style SP12

Style SP6B

Style SP12B
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Easy

Easy GW3

Easy
Våra släta, lätta innerdörrar heter Easy. Easy
är en populär dörr, som är enkel och tidlös

JELD -WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.

och passar både i en modern futuristisk
byggnad och i ett äldre klassiskt hus.
Genomskärning
Easy

Välj bland fyra glastyper, alla
härdade:

Glas
Klart facettslipat glas ger ett klassiskt och
lugnt uttryck. Sandblästrat glas är matt och
ogenomskinligt, där bara konturerna kan
skymtas. Att välja en glasad dörr är ett bra

Klart

alternativ när man och vill arbeta ostört och

Sandblästrat

samtidigt ha uppsikt över de närliggande
rummen.

Gotik

Facettslipat

Facettslipat
endast i SP12

NCS S 0502-Y

NCS S 0500-N

NCS S 1005-Y20R

NCS S 2500-N

NCS S 5500-N

NCS S 1502-G50Y

NCS S 2570-Y90R

NCS S 5005-Y50R

NCS S 3020-B

Easy GW3 + GW3
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Easy

Easy GW

EasyEasy
SP12GW4

Easy GW1

Easy
Easy G03
GW3

Easy G21

Easy GW1
GW1
G01 ++G03

Easy SP12

Easy GW3
GW4

Easy SP12
GW4
Easy

Easy GW3 + GW3

Easy
EasyG64
GW64

Easy
EasyG68
GW68

Easy Effect
Svårt att välja?
Vilken dörr du än väljer, så
får du alltid en genomtänkt
kvalitetsprodukt med många
olika valmöjligheter.

Massiva släta dörrar hittar du i vår

Så här enkelt är det
1. Bestäm dig först för vilken stil Easy

ADVANCE-LINE katalog under rubriken Stable.

3.

Bestäm dig också för om dörrarna

dörrarna skall uttrycka i ditt hem.

skall vara vita, målade i en an-

T.ex. klassisk, modern eller grafisk

nan kulör eller fanérade med ädel-

svart/vit stil.

trä.

2. Välj sedan spårfrästa , helt släta, eller

4.

dörrar med glasöppning .

Ett fulländat uttryck får Easydörren i ditt hem om man ramar in
dörren med karm och foder i samma
stil.

Easy Effect – spårfräst
mönster
Vi erbjuder också släta målade
dörrar med spårfräst mönster.
På bilderna till vänster visas
våra Easy Effect-modeller

Easy Effect E01

Easy Effect E11

Easy Effect E58
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Easy Nature
Easy-sortimentet erbjuder också fanérade
dörrar i ädelträ - Easy Nature. Du kan välja
bland sex olika fanér, alla med egen specialitet och glöd.
De fanérade dörrarna uttrycker en stilren
elegans och intar en dominerande plats i
hemmet. Ju mörkare fanér du väljer, desto
mer framträder dessa dörrar.

Välj bland fyra glastyper, alla
härdade:

Klart

Sandblästrat
Facettslipat
endast i SP12

Gotik

Facettslipat

Easy Nature GW3

Björk
Birk

Ek Eg

Gabon
Lameleg
Bok Bøg

Koto Koto ValnötMahogni

Easy Nature
Easy GW
Nature GWEasy Nature
Easy
GW
Nature GWEasy Nature
Easy
GWNature GW
Easy NatureEasy
GW Nature GW
Easy Nature GW
Easy NatureEasy
GW Nature GW
Easy Nature GW

Easy Nature

Easy Nature GW1
Ek

Easy Nature GW3
Björk

Easy Nature GW4
Bok
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Easy Nature SP12
Björk

JELD -WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.

Genomskärning
Easy Nature

En ny och vacker dörr skall också ha en
vacker inramning. Se förteckning över tillhörande karmar och foder på sidorna 36-37.
Easy Nature G64
Valnöt

Easy Nature G68
Björk

Lås och gångjärn är
engångsoljade från
fabrik. Underhåll dem
vid behov med någon
droppe syrefri fet olja.

Easy Nature SP12 + SP12
Koto

Easy Nature SP6 + SP12
Bok
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Tradition
Dörrar i massiv furu är som att ta in naturen
i sitt hem. Knastar, årsringar och spelet i
färgnyanserna ger en rustik, stämningsfull
och varm atmosfär. Vi är stolta över att
kunna erbjuda marknadens mest gedigna
spegeldörrar i massiv furu.

Formspråk
Tradition erbjuds med en rad olika spegelmönster, ytor och glas. Genom den stora
valmöjligheten bland dessa dörrar kan du
skapa din egen stil i ditt hem.

JELD -WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.

Genomskärning
massiv furudörr

Tradition 04L

Tradition SP10

Tradition SP10 + SP10

Tradition

Tradition 03
Obehandlad

Tradition 04L
Klarlackerad

Tradition 04

Furudörrar med olika ytor
Furu blir bara vackrare och vackrare med
tiden. Väljer du dörrar i massiv furu kan du
följa träets förvandling många år framöver.
Våra furudörrar levereras obehandlade eller
med en skyddande klarlack. Du kan även
beställa de klarlackerade dörrarna vitpigmenterade eller lutbehandlade.

Tradition 04N
Klarlackerad

Tradition 02B
Obehandlad

Tradition 04
Klarlackerad

Tradition 05
Lutbehandlad
klarlackerad

Obehandlad

Klarlackerad

Vitpigmenterad klarlackerad

Lutbehandlad klarlackerad
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Tradition

Tradition SP6
Klarlackerad

Tradition 04SP6
Obehandlad

Tradition SP10
Klarlackerad

Tradition SP10B
Lutbehandlad
klarlackerad

Tradition SP6B
Lutbehandlad
klarlackerad

Välj bland fyra glastyper, alla härdade:

Klart

Sandblästrat

Gotik

Facettslipat

Tradition furudörrar tillverkas även som
pardörrar med
bred eller smal
regeldörr.

Tradition SP5 + SP10
(SP5 smal regeldörr)
Lutbehandlad klarlackerad

Tradition 04SP6 + 04SP6
(SP6 bred regeldörr)
Lutbehandlad klarlackerad

Underhåll
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Klarlackerade furudörrar
Alla de klarlackerade, vitpigmenterade och
lutbehandlade Tradition-dörrarna har en
mycket tacksam yta. Dörrarna kräver ingen
efterbehandling, är vatten- och smutsavvisande och i stort sett underhållsfria.

Obehandlade furudörrar
En obehandlad dörr är alltid mottaglig för
smuts och damm. Den bör därför behandlas
och det är viktigt att båda sidor får samma
behandling så att inte dörrens form påverkas.

Rengöring
Vilken yta du än väljer så behöver furudörrarna normalt bara rengöras med en torr
eller fuktig trasa. Vrid ur en trasa i såpvatten
eller i något annat milt rengöringsmedel.
Eftertorka med en trasa som är hårt urvriden

Tradition 04N och Tradition SP10
vitpigmenterad klarlackerad

i vanligt vatten.

Bastudörrar
JELD-WEN tillverkar också bastudörrar i en
kombination av trä och glas. Designen är
enkel och stilren och passar till de flesta
bastumiljöer. Glasdörren levereras med
tonat glas, rullås och trähandtag samt 93mm
obehandlad furukarm.

Bastudörr i tonat glas
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Skjutdörrar
Ger mer plats
En skjutdörr är både en snygg och praktisk
lösning, om du behöver mer golv- eller
väggyta. Du kan välja att montera en skjutdörr utanpå väggen eller låta den ”försvinna
i väggen” med hjälp av ett skjutdörrsparti.

Infälld skjutdörr
Kom ihåg att ta ställning till:
■

Dörrmodell

■

Skålhandtag
– ovala eller runda
– mässing eller krom

■

Hakregellås eller dragring

■

Släta- eller allmogefoder

Purity GW04L + GW04L

Skjutdörrsparti för infälld enkeldörr

Skjutdörrsparti för infälld pardörr

För skjutdörrar utan glaslister:

För skjutdörrar utan glaslister:

Väggtjocklek: 96 mm

Väggtjocklek: 96 mm

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 96 mm

13 + 13 mm = 96 mm

För alla våra innerdörrar (även med glaslister): För alla våra innerdörrar (även med glaslister):
Väggtjocklek: 122 mm

Väggtjocklek: 122 mm

Konstruktion:

Konstruktion:

96 mm + väggskivor 13 + 13 mm = 122 mm

96 mm + väggskivor 13 + 13 mm = 122 mm

Skjutdörrsparti för infälld enkeldörr

Skjutdörrsparti för infälld pardörr

Dörrbladsmått

Yttermått

Modul

Dörrbladsmått

Yttermått regelparti

Modul

625 x 2040 mm

1290 x 2090 mm*

7

2 x 625 x 2040 mm

2540 x 2090 mm*

13

725 x 2040 mm

1490 x 2090 mm*

8

2 x 725 x 2040 mm

2940 x 2090 mm*

15

825 x 2040 mm

1690 x 2090 mm*

9

2 x 825 x 2040 mm

3340 x 2090 mm*

17

925 x 2040 mm

1890 x 2090 mm*

10

1025 x 2040 mm

2090 x 2100 mm*

11

*Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

*Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

Skjutdörrar
Gömd i väggen

Utanpåliggande

När skjutdörren är ”gömd i väggen”, får du

När skjutdörren monteras utanpå väggen, får

mer golvyta. Skjutdörrspartiet för infälld dörr

du en enkel och funktionell lösning. På bilden

levereras som ett komplett set, exklusive vägg-

nedanför hänger skjutdörren i en överliggande

skivor. Skjutdörrspartiet är lätt att montera

skena som döljs av en kornisch. I golvet sitter

och du kan välja mellan enkel- eller pardörr.

en dold styrdubb. Tänk på att väggutrymmet
måste vara lika stort som dörrbladet.

Ritningen visar ett tvärsnitt av infällt
skjutdörrsparti för enkeldörr.

Tradition 03

Kornisch för utanpåliggande skjutdörr
Dörrbladsmått

Yttermått kornisch

Modul

725 x 2040 mm*

1470 mm

7 x 21

825 x 2040 mm*

1670 mm

8 x 21

925 x 2040 mm*

1870 mm

9 x 21

725 + 725 x 2040 mm*

2720 mm

13 x 21

725 + 725 x 2040 mm*

2820 mm

14 x 21

825 + 825 x 2040 mm*

3120 mm

15 x 21

825 + 825 x 2040 mm*

3220 mm

16 x 21

925 + 925 x 2040 mm*

3520 mm

17 x 21

925 + 925 x 2040 mm*

3620 mm

18 x 21

*Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul
större än väggöppningens bredd.
Ex. väggöppning: M7=dörrblad 725x2040 mm.

Utanpåliggande skjutdörr
Kom ihåg att ta ställning till:
■

Kornisch inkl. skena

■

Skålhandtag
– ovala eller runda
– mässing eller krom

■

Öppningskarm med eller utan anslag

■

Lås eller dragring
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Karmar
Genom att rama in din nya dörr med en
lika ny och fräsch karm skapar du en stilfull
helhet. Det som kan vara lite svårt när man
skall byta karm, är att väggarna kan variera
både i rakhet och tjocklek. En smidig lösning
på detta problem är JELD-WENs egen
flexibla karmlösning - Flexkarmen.

Foderna levereras som släta eller i en vacker profilerad
allmogestil.

Flexkarm – en unik justerbar
karmlösning
Flexkarm är namnet på vår flexibla och
unika karmlösning, som består av en spårad
grundkarm och ett justerbart foderset. Du
får en komplett karmlösning som är enkel
att montera. Den ger ett svårslaget slutresultat utan glipor och spikmärken.

JELD-WENs flexkarm levereras i
den vita standardkulören
NCS S 0502-Y. Karmen har en
fabriksmonterad tätningslist
och de färdiggerade fordren
finns i slät- eller allmogestil.

Flexkarm
Montering av flexkarm och foder
Skruva ihop karmens

Skruva ihop foder-

olika sidor. Placera

setet med medföl-

den sammansatta

jande beslag och

karmen i väggöpp-

justera längden på

ningen och fäst den

fodersidorna vid

provisoriskt med

behov.

kilar i hörnen.
Kontrollera, att
överstycket och
tröskeln är i våg och
att sidostyckena är
i lod.
Tryck in foderna i
Fäst därefter karmen

spåret så de sluter

i gångjärnssidan

tätt mot väggen.

med skruvar.
En utförlig monteringsanvisning följer
med leveransen.

Foderna justeras och monteras utan synliga
spik och skruvar. Arbetsmomenten är enkla
och säkerställer ett snyggt slutresultat.

Karm

Flexintervaller

75 mm

75 -100 mm

93 mm

93 -117 mm

110 mm

110 -135 mm

128 mm

128 -153 mm
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Lister och foder
För att skapa ett vackert helhetsintryck erbjuder vi både foder och golvlister i samma
stil som våra dörrar.

Foder till folierad
karm

Foder till furukarm

Foder till målad
karm

Style SP10

Specialfoder
(klack) till
Flexkarm
NCS S 0502-Y

NCS S 0500-N

NCS S 1005-Y20R

NCS S 2500-N

NCS S 5500-N

NCS S 1502-G50Y

Golvlister som matchar
Vilken karm du än väljer, kan du få
tillhörande golvlister i samma material.
Golvlisterna finns som släta eller i allmogestil.

NCS S 2570-Y90R

NCS S 5005-Y50R

NCS S 3020-B
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Släta folierade foder

Björk

Ek

Foder i furu – släta
eller allmoge

Obehandlad

Klarlackerad

Vitpigmenterad
klarlackerad

Lutbehandlad
klarlackerad

Vita folierade foder
– släta eller allmoge

Foder till Flexkarm
68 mm

92 mm

– släta eller allmoge
Se sidan 34-35

92 mm

Ny dörr i gammal karm?
Är dina karmar inmurade eller de av någon annan anledning är svåra att byta ut kan du eventuellt använda dina befintliga karmar. Är dina
karmar tillverkade efter 1972, är det möjligt att
de har samma standardmått som idag.

65 mm

Kontrollera att den nya dörren
passar i den gamla karmen:

1. Dörrtjockleken skall vara 40 mm
2. Slutblecket skall vara centrerat
3. Måttet mellan det övre och undre
gångjärnet skall vara 1520 mm
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Trösklar och golvlister
Enkla att montera
Skruva beslagen i väggen och ”klicka” sedan
fast golvlisterna. Klickfästena gör att du slipper fula spikmärken. Behöver du måla om,
tapetsera eller dra nya ledningar, tar du lika
enkelt bort listen.

Integrerad ledningsfals
JELD-WENs golvlister, med integrerad ledningsfals, har en urfräsning på baksidan som
döljer fula kablar.

Trösklar

Tätningslister

Du kan välja bland tre olika tröskel-

För att dämpa ljudet och höja den exklusiva

utförande som passar din nya dörr.

känslan kan du beställa en löst levererad tätningslist som med hjälp av den självhäftande

- tröskelplatta (standard)

baksidan enkelt klistras fast i karmen.

- falsad tröskel

Tätningslisten finns i beige, vitt eller grått.

- badrumströskel

Ek

Falsad ektröskel

Mått-tabell
Innan du bestämmer dig för en ny dörr, är det en god idé att ta en del mått. Du skall räkna med den totala väggöppningen, det vill säga
måttet från vägg till vägg på bredden, och från golv till vägg på höjden. Vi rekommenderar ett spel på ca 2,4 cm på bredden och 1,2 cm
på höjden mellan karm och väggöppning. Viktigt! Mätningen bör alltid göras på flera punkter.
Viktigt!

Dörrbladsmått

Karmyttermått

Väggöppning

Modul

Typ

625 x 1840 mm

686 x 1889 mm

710 x 1910 mm

7 x 19 M

●

725 x 1840 mm

786 x 1889 mm

810 x 1910 mm

8 x 19 M

●

825 x 1840 mm

886 x 1889 mm

910 x 1910 mm

9 x 19 M

●

925 x 1840 mm

986 x 1889 mm

1010 x 1910 mm

10 x 19 M

●

625 + 625 x 1840 mm

1313 x 1889 mm

1340 x 1910 mm

13,3 x 19 M

●

725 + 725 x 1840 mm

1513 x 1889 mm

1540 x 1910 mm

15,3 x 19 M

●

825 + 825 x 1840 mm

1713 x 1889 mm

1740 x 1910 mm

17,3 x 19 M

●

925 + 925 x 1840 mm

1913 x 1889 mm

1940 x 1910 mm

19,3 x 19 M

●

625 + 398 x 1840 mm

1086 x 1889 mm

1114 x 1910 mm

11 x 19 M

●

725 + 398 x 1840 mm

1186 x 1889 mm

1214 x 1910 mm

12 x 19 M

●

825 + 398 x 1840 mm

1286 x 1889 mm

1314 x 1910 mm

13 x 19 M

●

925 + 398 x 1840 mm

1386 x 1889 mm

1414 x 1910 mm

14 x 19 M

●

625 x 1940 mm

686 x 1989 mm

710 x 2010 mm

7 x 20 M

●◆

725 x 1940 mm

786 x 1989 mm

810 x 2010 mm

8 x 20 M

●◆

825 x 1940 mm

886 x 1989 mm

910 x 2010 mm

9 x 20 M

●◆

925 x 1940 mm

986 x 1989 mm

1010 x 2010 mm

10 x 20 M

●◆

625 + 625 x 1940 mm

1313 x 1989 mm

1340 x 2010 mm

13,3 x 20 M

●◆

725 + 725 x 1940 mm

1513 x 1989 mm

1540 x 2010 mm

15,3 x 20 M

●◆

825 + 825 x 1940 mm

1713 x 1989 mm

1740 x 2010 mm

17,3 x 20 M

●◆

925 + 925 x 1940 mm

1913 x 1989 mm

1940 x 2010 mm

19,3 x 20 M

●◆

625 + 398 x 1940 mm

1086 x 1989 mm

1114 x 2010 mm

11 x 20 M

●◆

725 + 398 x 1940 mm

1186 x 1989 mm

1214 x 2010 mm

12 x 20 M

●◆

825 + 398 x 1940 mm

1286 x 1989 mm

1314 x 2010 mm

13 x 20 M

●◆

925 + 398 x 1940 mm

1386 x 1989 mm

1414 x 2010 mm

14 x 20 M

●◆

*725 + 598 x 1940 mm

1386 x 1989 mm

1410 x 2010 mm

14 x 20 M

◆

*825 + 598 x 1940 mm

1486 x 1989 mm

1510 x 2010 mm

15 x 20 M

◆

*925 + 598 x 1940 mm

1586 x 1989 mm

1610 x 2010 mm

16 x 20 M

◆

625 x 2040 mm

686 x 2089 mm

710 x 2110 mm

7 x 21 M

●◆✶

725 x 2040 mm

786 x 2089 mm

810 x 2110 mm

8 x 21 M

●◆✶

825 x 2040 mm

886 x 2089 mm

910 x 2110 mm

9 x 21 M

●◆✶

925 x 2040 mm

986 x 2089 mm

1010 x 2110 mm

10 x 21 M

●◆✶

625 + 625 x 2040 mm

1313 x 2089 mm

1340 x 2110 mm

13,3 x 21 M

●◆

725 + 725 x 2040 mm

1513 x 2089 mm

1540 x 2110 mm

15,3 x 21 M

●◆

825 + 825 x 2040 mm

1713 x 2089 mm

1740 x 2110 mm

17,3 x 21 M

●◆

925 + 925 x 2040 mm

1913 x 2089 mm

1940 x 2110 mm

19,3 x 21 M

●◆

625 + 398 x 2040 mm

1086 x 2089 mm

1114 x 2110 mm

11 x 21 M

●◆

725 + 398 x 2040 mm

1186 x 2089 mm

1214 x 2110 mm

12 x 21 M

●◆

825 + 398 x 2040 mm

1286 x 2089 mm

1314 x 2110 mm

13 x 21 M

●◆

925 + 398 x 2040 mm

1386 x 2089 mm

1414 x 2110 mm

14 x 21 M

●◆

*725 + 598 x 2040 mm

1386 x 2089 mm

1410 x 2110 mm

14 x 21 M

◆

*825 + 598 x 2040 mm

1486 x 2089 mm

1510 x 2110 mm

15 x 21 M

◆

*925 + 598 x 2040 mm

1586 x 2089 mm

1610 x 2110 mm

16 x 21 M

◆

● Tradition, Purity, Purity Finish, Style 03 och 04N

◆ Style, Easy, Easy Nature

★ Brand- & ljudklassad

*Pardörrar kan fås med två typer av delning. Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en
symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

39

40

konstruktionsändringar på de clever-line

av produkterna en del av vår affärsstrategi

produkter, som presenteras i denna katalog.

och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk

Dörrarnas glöd, värme och utstrålning upplevs

process, där vi löpande utmanar både oss

alltid bäst i verkligheten, då produkternas

själva och inte minst våra produkter. Våra

färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl,

dörrar produktutvecklas fortlöpande

kan avvika något från de riktiga.

och vi förbehåller oss därför rätten till

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
571 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

Ytter- och innerdörrar clever-line 0303-1905 - 101-01- april 2011

Hos JELD-WEN är utveckling och förbättring

