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ADVANCE-LINE / clever-line
ADVANCE-LINE / clever-line
ADVANCE-LINE

DIN DØRMAND

VELKOMMEN
TIL ET VIDUNDERLIGT UNIVERS AF SMUKKE DØRE

Dine døre er centrale elementer i hjemmet og bidrager
med stil, trivsel og atmosfære.
I brochuren guider vi dig til at vælge præcis de døre,
som passer til din indretning og dine behov.
Swedoors to dørtyper, yderdøre og indvendige døre
inkl. skydedøre, tilbydes i to kvaliteter:
ADVANCE-LINE
Højeste kvalitet, uendeligt farvevalg og de bedste
opgraderingsmuligheder.
clever-line
Gode, gedigne døre, som opfylder hverdagens behov.
TRIN-FOR-TRIN-GUIDE
Når du har udvalgt dit dørdesign, så brug trin-for-tringuiden som tjekliste for, at du har husket at tage stilling
til alle beslutningerne omkring din dør. Guiden finder du
i starten af hvert af de tre afsnit.
TILVÆLG TRIVSEL OG TRYGHED
Lad din nye dør bidrage til velvære i hjemmet gennem
opgraderinger, der løfter hele oplevelsen. Vælg f.eks.
indbrudssikring, lydreduktion, større lysindfald og/eller
bæredygtige materialer.
Swedoors opgraderinger hedder ECO, SECURITY, SOUND,
SMART, FIRE og LIGHT. De præsenteres forrest i brochuren.
TILBEHØR GØR HELE FORSKELLEN
Til sidst i hvert af de tre afsnit kan du se alt det flotte og
praktiske tilbehør, som fuldender døren. Det kan f.eks.
være smukke gerigter og dørgreb, en blød lukkefunktion,
nøglefri lås og meget mere.
Rigtig god fornøjelse!
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HVAD ER VIGTIGST FOR DIG,
NÅR DU SKAL VÆLGE DØREN TIL DIT HJEM?
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DØRE KAN MERE END AT SE FLOTTE UD
SMARTE DØRLØSNINGER

BÆREDYGTIGHED

DESIGN UDENDØRS

LYDREDUKTION

KVALITETER & GARANTIER

INDBRUDSSIKRING

ADVANCE-LINE

DESIGN INDENDØRS

clever-line

BRANDSIKRING

LYS INDEFRA & UDEFRA

SKAB DEN PERFEKTE DØR MED
5

BÆREDYGTIGHED

GODT FOR MILJØET
En bæredygtig livsstil handler om de valg, vi træffer i hverdagen. Når du vælger bæredygtige døre til dit hjem, er du med til at at bevare og passe godt på verdens skove og
med til at sikre, at vi overdrager en bæredygtig verden til kommende generationer.
MILJØ OG MENNESKER
Alle vores døre er lavet af bæredygtige materialer. De bærer enten FSC® eller PEFCTM
certificering og lever op til EUTR (European Timber Regulation). Det betyder blandt andet,
at træet er sporbart og stammer fra bæredygtige skovbrug, og at alle, som undervejs
håndterer træet, arbejder under sikre forhold og får uddannelse og løn.
LAVERE VARMEREGNING
Tilvælger du ECO for din yderdør, energisikrer du dit hus, da døre med dette tilvalg har en
høj isoleringsevne (lav U-værdi) samt glasåbninger bestående af højisolerende trelagsglas.
Du vil mærke fordelen både på dit indeklima og på bundlinjen – i form af en lavere
varmeregning. For passiv-, lavenergi- eller 0-energihuse er ECO det indlysende valg.

H VO R F O R S K A L J EG VÆ LG E BÆ R E DYG T I G E D Ø R E?

SWEDOOR ER FSC

®

OG PEFC

TM

CERT I FICERE T.

D E T ER V I G T I G T F O R D I G , D ER Ø N S K ER G A R A N T I F O R , AT:

•
•
•
•

Du køber træprodukter med god samvittighed
Alle, som arbejder i træproduktionen, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og løn
Der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere
Naturen bevares til kommende generationer

MERE OM FSC® & PEFC

TM

FSC®, Forest Stewardship Council®, er et globalt skovbrugscertificeringssystem, som dækker miljø, sociale forhold og økonomi.
Målet er, at verdens skovbrug imødekommer nuværende generationers sociale, økologiske og økonomiske rettigheder og
behov uden at gå på kompromis med kommende generationers.
PEFCTM, Program for the Endorsement of Forest CertificationTM, er et internationalt skovcertificeringssystem, der fremmer
miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt skovbrug i hele verden. Certificeringen dækker beskyttelsen af skovens
biologiske mangfoldighed, skovsundhed og vækst, vedligeholdelse og rekreation.
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OG GØR DIN YDERDØR EKSTRA KLIMAVENLIG

GODT FOR DIT VARMEREGNSKAB
GODT FOR DIG

Læs mere på swedoor.dk
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INDBRUD

HVOR TRYGT ER DIT HJEM?
Dit hjem skal være en tryg base, hvor du kan sove roligt om natten, velvidende, at
ingen ubudne gæster kan trænge ind. Indbrudstyve stjæler nemlig mere end værdigenstande – de stjæler din tryghed. Derfor har Swedoor skabt en af markedets
stærkeste sikkerhedsdøre, der giver tyven kamp til stregen.
EKSTREMT MODSTANDSDYGTIG
Undersøgelser viser, at indbrudstyve ofte opgiver et indbrudsforsøg og begiver sig
videre, hvis ikke de er kommet ind inden for ganske få minutter. Swedoors sikkerhedsdør er klassificeret RC3, hvilket betyder, at døren med eventuelle glaspartier
modstår aktivt indbrudsforsøg med f.eks. et koben i mindst fem minutter.
ELEGANTE DESIGN MED GLAS
Sikkerhedsdøren kommer i et væld af smukke design, for at du kan få både æstetik
og tryghed i én dør. Den er højisolerende, fordi konstruktionen er lavet i træ og
ikke stål, og så egner den sig både som for-, altan- og terrassedør.

D E T Ø N S K E R T Y V E N I K K E , AT D U S K A L V I D E
I 2019 blev der anmeldt 24.553 indbrud i danske boliger. Undersøgelser
omkring indbrud og tyvenes fremgangsmåder fortæller os bl.a. følgende:

•

Alarmer afskrækker ikke. Til gengæld ved indbrudstyven nu,
at han har 5-15 minutters frit spil, inden alarmfirmaet kommer

•

Indbrudstyve går typisk efter boliger med
låse, døre og vinduer, der er nemme at bryde op

•

Indbrud foregår oftest med et værktøj,
eksempelvis et koben eller en skruetrækker

•

Indbrud kan mindskes med 50 % gennem indbrudssikring
af døre og vinduer samt timer på lys
Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

MERE OM RC3 KLASSIFICERING
Alle vores standard yderdøre har sikkerhedslås, bagkantsikring og glasindfatning,
som besværliggør indbrudsforsøg. For at opnå sikkerhedsklassificeringen EN 1627 RC3
skal sikkerhedsdøren og karmen kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 20 minutter,
hvoraf tyven aktivt bearbejder døren i 5 minutter ved hjælp af værktøj.
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NÅR DU VIL SIKRE EFFEKTIVT MOD INDBRUD

Forstærkede hængsler

Sikkerhedsglas

Forstærket lås

Indbrudssikret karm

Læs mere på swedoor.dk
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BESKYT DIT HJEM
MOD UBUDNE GÆSTER
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STØJREDUKTION

LYDDØRE SKABER PLADS TIL LIV
Du kender helt sikkert til irriterende støj, du helst vil holde ude. Det kan være fra
trafikken, trappe- eller svalegangen, naboen, teenageværelset eller fjernsynet i rummet
ved siden af. Andre gange kan det være, at du helst vil holde lyd inde, hvis nu naboerne
ikke deler din musiksmag eller ikke skal forstyrres af andre lyde, som er del af din færden.
UØNSKET LYD
Støj forstyrrer samtaler og mulighederne for at hvile og koble af, og uønsket lyd kan
have indflydelse på din trivsel. Så hvis du føler dig generet af støj, kan en aktiv indsats
for at dæmpe støj i hjemmet have en positiv effekt på din trivsel.
HALVERING AF LYDEN
Hvor en traditionel, let indvendig dør typisk kun holder 21 dB ude, holder Swedoors
indvendige døre og karme i ADVANCE-LINE op mod 28 dB ude.
Dit øre vil opfatte denne forskel som en halvering af lydniveauet. Vi anbefaler
lydreducerende døre og karme, hvis du ønsker at afbalancere lydniveauet i dit hjem.

H VA D E R S TØJ?
Generelt kan man sige, at støj er generende eller uønsket lyd,
som i værste tilfælde kan skade helbredet. Fordi lyd opfattes forskelligt,
er det individuelt, om en lyd tolkes som behagelig eller støjende.

•
•
•

Støj kan give stress og påvirke dit humør og energiniveau
Konstant, lav støj er lige så skadelig som kortvarig støj
Støj kan hæmme børns indlæringsevne
Kilde: Høreforeningen

VORES STØJREDUCERENDE INDVENDIGE DØRE

ADVANCE-LINE-seriens massive, lydreducerende indvendige døre
yder sammen med ADVANCE-LINE karme op mod 28 dB lydreduktion.
VO R E S Y D ER D Ø R E T I L BY D E S M ED F Ø LG EN D E LY D K L A SSER :

ADVANCE-LINE-seriens yderdøre Character, Function og Classic har
som standard god lydreduktion på 28 - 32 dB.
Tilvalg af SOUND optimerer dørens støjreducerende egenskab.
Silence-klassificerede yder op mod 44 dB lydreduktion.

10

NÅR DU VIL AFGRÆNSE LYD I HJEMMET

PLADS TIL UDFOLDELSE
OG PLADS TIL RO

Læs mere på swedoor.dk
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SMARTE FUNKTIONER

EKSTRA KOMFORT I HJEMMET
Når du vælger gennemtænkte og praktiske ekstrafunktioner, bliver døren
en aktiv medspiller for komforten i hjemmet.
UDNYT DØRENS POTENTIALE
Vælg f.eks. en dør med integreret spejl til soveværelset eller med tavle til børneværelset. Er plads en mangelvare, kan skydedøre gøre en stor forskel og samtidig
sætte et elegant og moderne præg på indretningen.
TÆNK PRAKTISK
Vi tilbyder mange smarte funktioner, som du kan vælge imellem.
Måske skulle du tilvælge SmartClose, som lukker din indvendige dør blødt og uden at
smække eller klemme fingre? Overvej, om det vil lette hverdagen, hvis hoveddøren er
nøglefri eller udstyret med en digital kikkert, så du kan se, hvem der står ved døren.
Ekstraudstyr handler nemlig om at tilgodese dine behov.

H V I L K E S M A R T- F U N K T I O N E R Ø N S K E R D U?

“Anyone

who has never

made a mistake
has never tried

”

anything new
- Albert Einstein

En smart dør tager højde for de praktiske behov, du har, når du færdes i hjemmet
– uden at gå på kompromis med design og kvalitet.

:)

INDENFOR

UDENFOR

SKYDEDØRE

HUSNUMMER

Sparer plads – fås som indbyggede, udenpåliggende, låsbare og i mange design

Integreret i døren
som stilfuldt glasparti

SMARTCLOSE OG SOFTCLOSE

DØRBREMSE

Er bløde lukkefunktioner
uden smæld eller klemte fingre

Blød lukkefunktion
uden smæld

MAGNET LÅSEKASSE

DIGITAL KIKKERT

Lækker lukkefornemmelse
og ingen klapring ved træk

Elektronisk dørspion

FLEX+K ARM

Beskytter døren

Knastfri karm med justerbare gerigter,
monteret uden skruer
SKJULTE LEDNINGER

Fodlister med hulrum til ledninger
MULTIFUNK TION

Integreret spejl, tavle eller whiteboard
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SPARKEPL ADE

HVIS KOMFORT I HJEMMET ER AFGØRENDE

LAD DØREN TILFØRE VÆRDI
TIL HVERDAGEN

Læs mere på swedoor.dk
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BRANDSIKRING

VÆRN MOD FLAMMERNE
Undersøgelser viser, at selvom de fleste boligbrande opstår på grund af
menneskelig uforsigtighed, så skyldes 30 % af alle boligbrande svigt i hårde
hvidevarer, elektriske brugsgenstande, skorstensbrande eller lynnedslag,
det vil sige forhold, som vi kun har lidt eller slet ingen kontrol over.
GRUNDIGT TESTET
Når uheldet er ude, kan minutterne være afgørende. Swedoors døre med EI130eller EI160-brandcertificering er testet efter de strengeste krav og certificeret til
at kunne holde en brand indespærret i op mod 60 minutter, afhængigt af certificeringen. I en farlig situation kan det sikre brandfolk dyrebar, ekstra tid.
STILFULD SIKKERHED
Med de mange modeller at vælge i mellem, giver en dør med tilvalg af FIRE dig
maksimal beskyttelse, uden at du behøver at gå på kompromis med design og
stil. Alle vores brand- og lyddøre fås med røgtætning som ekstrafunktion.

H VO R DA N S TA R T E R E N B R A N D I B O L I G E N?

•
•
•

60 % skyldes menneskelig adfærd
30 % skyldes forhold, vi ikke kan styre, f.eks. elektronikfejl eller lynnedslag
10 % formodes at være påsatte
Kilde: Beredskabsstyrelsen

HVAD VIL DET SIGE, AT DØREN ER BR ANDSIKRET?

En dør med brandcertificering kaldes på dansk en BD-dør. BD betyder
branddrøjhed og de mest almindelige BD-døre er BD30 og BD60.
De identiske EU-betegnelser for brand certificering er henholdsvis EI130 og
EI160, som Swedoor benytter til mærkning af branddørene. Tallene angiver,
at det vil tage hhv. 30 og 60 minutter for ilden at trænge igennem døren.
Branddøre kan anvendes i stort set alle rum og er med til at øge
sikkerheden i hjemmet.
GLEM IKKE RØG OG GASSER

Flammer er farlige, og røg vanskeliggør redningsindsatsen, men den største fare
ved en ildebrand i hjemmet er ofte giftige gasser. Især kulilte er ekstra farlig,
fordi den ikke kan lugtes. Swedoors døre med tilvalg af FIRE kan kombineres
med røgtætning, som forhindrer røg og gasser i at sprede sig ud i hjemmet.
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HVIS DU ØNSKER ET BRANDSIKRET HJEM

HVERT MINUT TÆLLER,
HVIS DER ER OPSTÅET EN BRAND

Læs mere på swedoor.dk
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GLASLØSNINGER

SPRED LYSET MED GLASDØRE
I Danmark vil vi gerne have så meget lys ind i hjemmet som muligt. Vi holder af
store vinduespartier, åbne rum og hvide vægge, som leder dagslyset ind og rundt
i hjemmet. Smukke døre med glasåbninger er med til at byde lyset ind i huset og
danne en atmosfære af rummelighed.
YDERDØREN SKABER FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET
Din yderdør byder dig og dine gæster velkommen, og den sender jer godt af sted.
Swedoors unikke og patenterede glasløsninger gør det muligt at pryde døren med
elegante glasåbninger, som også yder solid sikkerhed. Med side- og ovenlys kan du
skabe et imødekommende udtryk, som mærkes både i entréen og uden for huset.
LAD LYSET KOMME IND
Et mørkt rum får liv, når naturligt dagslys får lov at strømme ind. Glas skaber en
lethed i indretningen og giver en fornemmelse af mere plads. Ved at vælge en glasdør til traditionelt mørke rum som gange, entréer og badeværelser, kan du opnå
den samme virkning som nedbrydning af en væg eller etablering af et ekstra vindue.

H V I L K E N B E T Y D N I N G H A R DAG S LYS F O R D I G?

•
•
•
•
•
•

Positiv effekt på humøret
Naturlig oplevelse af tid, farver, former og rum
Hensigtsmæssig døgnrytme og bedre søvnkvalitet
Stor indflydelse på koncentrationsevnen
Forebyggelse af vinterdepression
Dannelse af D-vitamin, som hjælper kroppen med bl.a. at optage kalk
Kilde: Bolius og Sundhed.dk
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NÅR DU VIL SKABE EN LYS OG RUMMELIG ATMOSFÆRE I DIT HJEM

LAD DAGSLYSET STRØMME IND
OG STEMNINGEN STRÅLE UD

Læs mere på swedoor.dk
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DØRDESIGN

DETALJER MED STOR EFFEKT
Som danskere er vi kendte for at bruge design, møbler og indretning til at udtrykke
vores personlighed. Indretningsarkitekter verden over spejder mod Danish Design
som et fyrtårn for elegant og stilrent interiør. Det inkluderer også vores dørvalg,
som i høj grad kan bidrage til vores individuelle boligstil. Brug dørdesign på lige fod
med møbler som effektfuldt element i indretningen.
LÆKRE DETALJER GØR FORSKELLEN
Fællesnævneren for nordisk boligindretning er rene linjer og gennemtænkte detaljer.
Intet er overladt til tilfældighederne. Skjulte hængsler er designdetaljer på dine døre,
som giver dit øje ro og lader helheden stå knivskarp. Samme virkning får du, når din
skydedør og dens kappe har samme overflade og farve. Du kan også bryde hvide
vægge med en effektdør i en anden farve eller med 3D-struktur.
GØR DØREN PERSONLIG
Vi tilbyder dig et stort udvalg af design, materialer, farver og lækkert tilbehør,
så du kan skabe netop det dørdesign, der passer perfekt til din personlige stil.

H VA D S I G E R D I N E D Ø R E O M D I G?
Dine døre er med til at sætte tonen for dit hjem, og derfor behøver de ikke at ligne
naboens. De må gerne skille sig ud og vise, hvem der bor i huset.

HVIS DIN STIL ER I RETNING AF:
MODIG

KLASSISK

MINIMALISTISK

Du går efter et unikt og
personligt udtryk. Din
bolig er moderne, varm
og spændende i detaljen.

Du er til elegant og tidløs
indretning. Dit interiør
har smukke detaljer med
et touch af romantik.

Din stil er præget af skandinavisk minimalisme. De
rene linjer står skarpt og
med et minimum af støj.

SÅ FORESL ÅR VI DIG AT SE NÆRMERE PÅ DISSE SIDER:
YDERDØRE FRA SERIERNE
INDVENDIGE DØRE FRA SERIERNE

18

Character

26

Classic

27

Function

28

Charisma
Unique
Stable effect

39

Craft
Compact

39

40

Unique
Stable
Stable Nature

44

44

43

40
44

SOM MATCHER STILEN I DIT HJEM

BRING DØREN I SPIL
SOM STILFULDT INTERIØR

Læs mere på swedoor.dk

VÆLG

19

ADVANCE-LINE VS. clever-line

ADVANCE-LINE

EN DØR ER IKKE BARE EN DØR
ADVANCE-LINE er en produktserie af høj kvalitet, som tilbyder dig

et alsidigt designsortiment med udvidet mulighed for selv at vælge
materialer, farver, funktioner og tilbehør. Det sikrer dig en helt
optimal dørløsning, som opfylder præcist dine ønsker og behov.

ADVANCE-LINE

YDERDØRE

CE-mærkning
Produktet overholder gældende europæiske
krav om CE-mærkning.
5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten
og giver dig 5 års garanti på produktet.
12 års formstabilitetsgaranti
Udover 5 års fabrikationsgaranti, giver vi dig
12 års formstabilitetsgaranti.
Støjreducerende
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.
Mulige valg og ADVANCE-line tilvalg
Design, glas-type, uendeligt farvevalg, ECO, RC3,
Silence eller FIRE klassificering og smart-funktioner.

ADVANCE-LINE

INDVENDIGE DØRE

DDK kvalitetsgaranti
DDK er dørbranchens fælles kvalitetsgaranti.
Døre, der bærer DDK-mærket, er underlagt løbende kontrol og høje kvalitetskrav.
5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten og giver dig
5 års garanti på produktet.
Finish
Overfladebehandling af særlig høj kvalitet, hvor en flerlagslakering gør dørens
overflade meget glat og særdeles nem at rengøre.
Støjreducerende
Dørens særlige konstruktion medvirker til
en betydelig støjreducerende effekt.
Massiv konstruktion
Døren er massiv. Det giver bedre stabilitet
og øger kvalitetsfølelsen.
Mulige valg og ADVANCE-line tilvalg
Design, glas-type, uendeligt farvevalg,
lydreduktion og smart-funktioner.

ADVANCE-LINE

KARME TIL INDVENDIGE DØRE

5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten og giver dig
5 års garanti på produktet.
Finish
Overflade i særlig høj kvalitet med flere lag lak,
som gør karmen særdeles glat og rengøringsvenlig.

Læs mere på swedoor.dk

Støjreducerede
Integreret tætningsliste giver en blød lyd, når døren lukkes,
og medvirker til en betydelig støjreducerende effekt.
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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.

clever-line

clever-line er en serie standarddøre, som findes
i et begrænset antal design, tilbehør og farver.
Dørene er af en god standard kvalitet, som opfylder
grundlæggende behov.

YDERDØRE

clever-line
CE-mærkning
Produktet overholder gældende europæiske
krav om CE-mærkning.
5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten
og giver dig 5 års garanti på produktet.
8 års formstabilitetsgaranti
Udover 5 års fabrikationsgaranti, giver vi dig
8 års formstabilitetsgaranti.
Indbrudspræventiv
Disse døre leveres med indbrudssikrede hængsler
og fås med 3-pkt lås eller enkeltlås.
Mulige valg
Design, glas-type og
begrænset farvevalg.

INDVENDIGE DØRE

clever-line

DDK kvalitetsgaranti
DDK er dørbranchens fælles kvalitetsgaranti.
Døre, der bærer DDK-mærket, er underlagt løbende kontrol og høje kvalitetskrav.
5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten og giver dig
5 års garanti på produktet.
Mulige valg
Design, glas-type og
begrænset farvevalg.

clever-line

KARME TIL INDVENDIGE DØRE

Læs mere på swedoor.dk

5 års produktgaranti
Vi står inde for kvaliteten og giver dig
5 års garanti på produktet.
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GUIDE YDERDØRE
SÅDAN VÆLGER OG BESTILLER DU

1. VÆLG DØRDESIGN
Vælg et design, der passer til din boligs arkitektoniske stil.
Overvej hvordan den passer til eventuelle vinduer, som er placeret i nærheden.
Er der designmæssige effekter eller funktionelle hensyn, som du ønsker at prioritere?
I nogle tilfælde kan en dobbeltdør eller en dør i kombination med en halvdør være den optimale løsning.
2. ØNSKER DU, AT DIN NYE YDERDØR SKAL HAVE EKSTRA GODE EGENSKABER OG FUNKTIONER?
Så er det her, du afgør eksempelvis, hvor trygt og indbrudssikret, du ønsker, at dit hjem skal være, såvel når I er
hjemme som bortrejst. Det er her, beslutningen tages om at få en støjreducerende yderdør, der kan bidrage
til forøget velvære i dit hjem. Det er her, du kan vælge at opnå et fremtidigt lysindfald og rummelighed, som
et glasparti kan give til din boligs indgang. Det er også her, du kan vælge at gøre et ekstra klimavenligt dørvalg.
Kort sagt er det her, du kan tilvælge forskellige egenskaber for din dør og skabe den perfekte løsning,
så din nye yderdør gør mere for din bolig end at se flot ud.
3. VÆLG MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING
Valget af enten en malet dør eller en finéret dør medvirker til at præge din boligs udtryk.
Hvad stiler du efter? Er der praktiske hensyn, du vil prioritere? Ønsker du nem vedligeholdelse? Skal døren harmonere
med vinduernes og eventuelt træværks farve? Eller ønsker du en hoveddør, der er kontrast- og karakterfuld?
Til vores serier af yderdøre har vi udvalgt forskellige populære farver. Foretrækker du at vælge din helt personlige
farve til døren, så tilbydes døre fra ADVANCE-LINE i alle NCS S- og RAL-farver. Vær opmærksom på at solens
påvirkning af yderdøren vil mindskes ved valg af lysere farver i forhold til valg af mørke farver.
4. ØNSKER DU, AT DØREN SKAL ÅBNE UDAD ELLER INDAD?
Gennemtænk om det vil fungere bedst med en udadgående eller en indadgådende yderdør.
Bemærk, at på døre med synlige hængsler, vil hænglerne på udadgående døre være synlige på den udvendige side
af døren. På indadgående døre med synlige hængsler, vil hængslerne være synlige på den indvendige side af døren.
5. ØNSKER DU, AT DØREN SKAL VÆRE HØJREHÆNGT ELLER VENSTREHÆNGT?
Når du skal bestille en yderdør, skal du beslutte, hvilken slagretning døren skal have.
Sådan finder du let og enkelt ud af, om døren er/skal være højre- eller venstrehængt:
Stil dig så døren åbner i retning af dig. Afgør så, om hængslerne skal placeres i højre eller venstre side af døren.
6. VÆLG EVT. OVENLYS OG/ELLER SIDELYS
Overvej om du ønsker at få ekstra lysindfald ved at tilføje døren et ovenlys og/eller sidelys.
7. VÆLG DØRHÅNDTAG
Dørhåndtaget er en meget synlig komponent i dørløsningen. Med valget af design og overflade bestemmer du,
om dørhåndtaget skal fremhæves eller være diskret.

Læs mere på swedoor.dk

8. VÆLG GLAS
Har du valgt et dørdesign med glas, kan du ved langt de fleste dørmodeller vælge mellem forskellige glastyper.
Overvej hvilket formål, du ønsker, glasset skal have. Hver glastype har sine egne karakteristika, der gør dem
velegnet til forskellige ting. I afsnittet om tilbehør kan du se, hvilke typer af glas, du kan vælge imellem.
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9. VÆLG GERIGTER TIL INDERSIDEN AF DØREN
Gerigter er den synlige ramme rundt om dørens inderside, når den er lukket.
Du kan vælge gerigter i forskellige udformninger, som matcher dørens design, træsort, materiale og overflade perfekt.
10. VÆLG FORHANDLER OG BESTIL
På swedoor.dk finder du oplysninger om måltagning, modulstørrelser og nærmeste forhandler.

INSPIRATION OG PRODUKTER

YDERDØRE
Yderdøren spiller en stor rolle i din bolig. Den byder velkommen, værner for vind
og vejr og sætter tonen for hele dit hjem.
GØR ET AKTIV T GRØNT VALG
ALLE VORES YDERDØRE
ER ENTEN FSC® ELLER PEFC

TM

CERTIFICERET OG
LEVER OP TIL EUTR.
MED ECO -TILVALG

FÅR DU EN

EKSTRA KLIMAVENLIG YDERDØR

I vores sortiment har du frihed til at vælge netop den yderdør, som passer
perfekt til dine ønsker og behov.
Om du er på udkig efter energibesparelse, bæredygtighed, indbrudssikring,
smarte funktioner, unikt design eller det hele på én gang, så er du sikker på
at få dig en flot yderdør i høj kvalitet, som holder de næste 20-30 år.
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EN DØR ER IKKE BARE EN DØR – YDERDØRE

ADVANCE-LINE

DEN SOLIDE, INDIVIDUELLE YDERDØR

ENKELTDØR

HALVANDENDØR

DOBBELTDØR

Venstrehængt

UDHUSDØR

ADVANCE-LINE YDERDØRE FÅS MED

Højrehængt

1 FARVER
Standardfarven er hvid RAL 9010, men kan leveres både i 5 øvrige basisfarver
og med individuelt farvevalg i stort set alle NCS S- og RAL-farver.

Indadgående døre

Venstrehængt

SIDELYS / OVENLYS

2 PATENTEREDE GL ASLØSNINGER
Patenteret Character™-metode*, hvor glasset integreres uden glaslister.
Patenteret JW™-metode**, hvor glasset monteres med elegante samlingsløse glaslister uden skruer eller stifter. Anden glastype kan tilvælges.

Højrehængt
Udadgående døre

3 INTEGREREDE, SKJULTE HÆNGSLER*
Elegante indfældede skjulte hængsler gør døren* ekstra sikker.
4 E K S T R A F O R S T Æ R K N I N G V E D H Æ N G S L E R **
Kuglelejehængsler og bagkantsikring gør døren** stærk og sikker.

KRAFTIG 3-PUNKTSLÅS

5 Den kraftige låsekonstruktion og tre forstærkede slutblik øger din
sikkerhed og tryghed, både når du er hjemme, og når du er bortrejst.

3

2

1

6 LÅSEK ASSE
Vores yderdøre i ADVANCE-LINE serien er udstyret med en kraftig trepunktslåsekasse med hagepal. Det gør døren yderst vanskelig at bryde op.

ET

4

E

D

V

M U LI G H

DØR

1

FO

R 2-FA

INDE

R

7 SLUTBLIK
Vores forstærkede slutblik har høj beskyttelse mod indbrud
og giver mulighed for nem justering af dørens tæthed.

UDE

8 DØRGREB
Yderdøren leveres som standard uden greb.
Dørgreb i smukke design i forskellige materialer og nuancer kan tilvælges.

FARVER
2

8

5

9 SOLID OPBYGNING
Dørens massive konstruktion øger holdbarheden, forbedrer varmeisoleringen, dæmper lyde og giver en eksklusiv fornemmelse.

6
7

10 K N A S T F R I K A R M
Omhyggeligt udvalgt karmtræ giver sammen med vores patenterede
bundstykke en pålidelig konstruktion med lang levetid.

3

9

4

GLAS

11 E F F E K T I V T Æ T N I N G
Tætning med kuldebestandig silikone, placeret så alle lækager
minimeres, er med til at spare energi og forbedre indeklimaet.

9
10

12 B U N D S T Y K K E
Patenteret bundstykke, der med sin plastkile forebygger,
at fugt trænger op i karmens sider. Dørene med ECO som tilvalg
og clever-line-dørene leveres med bundstykke af komposit.

11
3
4
12

13 S M A R T T I L B E H Ø R
Mulighed for tilvalg af smart-funktioner
som eksempelvis sparkeplade og digital dørkikkert.

* Gælder Character
** Gælder ADVANCE-LINE bortset fra Character

HÆNGSLER
5
Læs mere på swedoor.dk

TREPUNKTSLÅS
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8

10

11

1

9

12

13

6

DØRGREB

KARM / DØRBLAD

BUNDSTYKKE

SMART TILBEHØR

Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler
Glas efter JW™-metoden

FUNCTION

Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unik glaskantliste
Justérbare hængsler

SIDE- OG OVERLYS

Massiv konstruktion
Støjreducerende
Søm- og skruefri glasmontering

CLEVER-LINE

Let konstruktion
God isoleringsevne

UDHUSDØRE

Rubust
Enkel isolering

SIDELYS

Enkel konstruktion

ADVANCE-LINE

CLASSIC

clever-line

Støjreducerende
Høj isoleringsevne
Indbrudspræventiv
Unikke glasåbninger
Skjulte hængsler

Læs mere på swedoor.dk

ADVANCE-LINE
clever-line

CHARACTER
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FRA ÅRSSKIFTET GÆLDER DER NYE GODKENDELSESKRAV FOR BYGGERI

SKÆRPEDE ENERGIKRAV TIL YDERDØRE

DET SKAL DU VIDE – OM ÆNDRINGEN I BYGNINGSREGLEMENTET, BR18
Med en tilføjelse i bygningsreglementet, BR18, strammer myndighederne nu godkendelseskravene
for yderdøre til nybyggeri samt til renovering af bygninger.
Det betyder, at der fra og med 1. januar 2021 vil gælde nye energikrav for yderdøre.
Der stilles forskellige energikrav til helårshuse og sommerhuse/ferieboliger, og det er bygherrens eget ansvar
at overholde bygningsreglementet, men vi vil gerne hjælpe dig godt på vej.
Er du i tvivl om, hvilke produkter du skal vælge ift. de nye regler, kan du få yderligere information hos din forhandler.

VORES DØRE OPFYLDER ENERGIKRAVENE
Døre fra Swedoor lever altid op til energikravene i det gældende bygningsreglement, og i vores store sortiment
kan du vælge blandt yderdøre til både helårshuse og sommerhuse/ferieboliger.
På de følgende produktsider er hver enkelt yderdørsdesign mærket med med enten
eller
,
så du ikke skal være i tvivl om, til hvilke formål den enkelte yderdøre fremover kan anvendes.
Alle ADVANCE-LINE ECO yderdøre er
-mærkede. Det samme gælder hele clever-line serien.
Vælger du blandt vores døre mærket med både
og
, kan du sikre, at dørene kan godkendes til din helårsbolig,
og at du samtidig tager det mest bæredygtige og klimaansvarlige dørvalg. Læs mere om ECO på side 6.

DE NYE REGLER KORT FORTALT – OM ENERGIKRAVENE, SOM GÆLDER FOR YDERDØRE
-mærkede yderdøre
Fra og med 1. januar 2021 skal man til helårshuse anvende de
-mærkede yderdøre, for at kunne opnå byggetilladelse.
Kravene gælder uanset, om der er tale om nybyggeri eller renoveringsprojekter.
Det også tilladt at anvende de
-mærkede yderdøre til sommerhuse og ferieboliger, men det er ikke et krav.
-mærkede yderdøre
Fra og med 1. januar 2021 er de

-mærkede yderdøre udelukkende tilladt til sommerhuse og ferieboliger.

Læs mere på swedoor.dk

Undtagelse vedr.
-mærkede yderdøre
Til helårshuse og renoveringsprojekter, hvortil der senest den 31. december 2020 er søgt om byggetilladelse,
opfylder de
-mærkede yderdøre stadig gældende krav.
I skemaet til højre kan du få et hurtigt overblik over betingelserne for anvendelsen af de

Service-oplysning

- og

-mærkede yderdøre.

VÆLG

OG GØR DIN YDERDØR EKSTRA KLIMAVENLIG

Hustyper

Krav til U-værdi (gælder fra og med 1. januar 2021)

Renoverede helårshuse

≤ 0,8 W/m2K (gælder for døre uden glas)*
≤ 1,0 W/m2K (gælder for døre med glas)**

(Ved udskiftning, der kræver byggetilladelse)

Nybyggede helårshuse

≤ 0,8 W/m2K (gælder for døre uden glas)*
≤ 1,0 W/m2K (gælder for døre med glas)**

Sommerhuse og ferieboliger

≤ 1,8 W/m2K (gælder både for døre med og døre uden glas)***

Læs mere på swedoor.dk

HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK￼

* Undtaget døre med en brandklasse, som kan have ≤ 1,4 W/m2K.
** Undtaget, hvis husets energibalance er 0 iht. § 258, og der anvendes funktionelt glas, se bygningsreglementet for yderligere information.
*** Gælder iht. § 283 under betingelse af, at det samlede areal af vinduer og yderdøre højst udgør 30 pct. af det opvarmede etageareal.

Service-oplysning

CHARACTER

Vores patenterede
Character™-metode,
hvor glasset integreres
uden glaslister.

HOVEDDØRE

ADVANCE-LINE

CHARACTER seriens døre med de markante design giver dit hjem den unikke fremtoning,
det fortjener. Med CHARACTER får du gennemført kvalitet, lige fra skjulte hængsler og listefri
ruder til flotte sporfræste dekorationer, som du kan sætte dit præg på huset med.

Beat

Canvas

Charmed

Cifro

Dice

Digits

Domino
**

Dots

Drop

Identity

Leon

Luna

Tajo

Tower

Pixel

Prisma

Læs mere på swedoor.dk

**

Prisma
**)

(

Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
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Pulse

Square
**

Leon

Dobb., NCS S 9000-N
*

Alle character design fås også som dobbeltdøre* og de fleste desuden som halvanden-døre*. Dørene er som standard indadgående,
men kan også bestilles som udadgående. Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard RAL 9010 (brochurens trykte
farvegengivelse kan afvige lidt fra virkeligheden).
*Fås ikke med ECO, FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering.
**Fås alene som uklasssificeret pga. glasmængde. (**) Fås alene som uklasssificeret pga. specialglas

CLASSIC

Vores patenterede
JW™-metode, hvor
glasset monteres med
elegante stift-, skrueog samlingsfri glaslister.

HOVEDDØRE

ADVANCE-LINE

Inspirationen til vores CLASSIC dørserie er hentet i forrige århundredes
klassiske arkitektur. Med CLASSIC kan du sikre din ældre bolig en fornyelse,
der lever op til nutidige krav og samtidig udviser respekt for husets byggestil.

Berlioz

Brahms

Brahms

Casella

Castilla

Delius

Händel

Rossini

Satie

Scott

Corelli

Debussy

Debussy

Delius

Dobb., NCS S 4050-Y80R
*

Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv

Corelli

Dobb., NCS S 0500-N
*

Rossini

Dobb., NCS S 0500-N
*

Satie

Dobb., NCS S 3502-Y
*

Læs mere på swedoor.dk

Dobb., NCS S 9000-N
*

En række CLASSIC design fås også som dobbeltdøre*. Dørene er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående.
Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard RAL 9010 (dørenes farver bør ses på virkelige farveprøver hos din forhandler
(brochurens trykte farvegengivelse kan afvige lidt herfra).
* Fås ikke med ECO, FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering.
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FUNCTION

Vores patenterede
JW™-metode, hvor
glasset monteres med
elegante stift-, skrueog samlingsfri glaslister.

HOVEDDØRE

ADVANCE-LINE

FUNCTION dørserien har udover rene og enkle linjer en meget holdbar konstruktion med træfiberkerne. Du kan kombinere de funkis-inspirerede design med et væld af farver, enkelte med eg.
Med FUNCTION får du et smukt og enkelt dørdesign, hvor der er lagt vægt på funktionalitet.

Amur

Angara

Aral

Argun

Atlantic

Barents

Bering

Caspian

Como

Elbe

Elbe

Fraser

Hudson

Michigan

Orinoco

Sargasso

Tigris

Tobol

Volga

Volga

Læs mere på swedoor.dk

M./u. sprosser

Støjreducerende
God isoleringsevne
Indbrudspræventiv
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M./u. sprosser

M./u. sprosser

M./u. sprosser

M./u. sprosser

Eg

Fås også i eg

Eg

En række FUNCTION design fås også som dobbeltdøre. Dobbeltdøre fås ikke med ECO, FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering. Dørene
er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående. Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard
RAL 9010. (Dørenes farver bør ses på virkelige farveprøver hos din forhandler – brochurens trykte farvegengivelse kan afvige lidt herfra).

CLEVER-LINE
HOVEDDØRE OG UDHUSDØRE

*

clever-line

BASIC dørserien er lette døre af en standard kvalitet, som opfylder grundlæggende
behov. Dørene fås i 6 farver og giver ikke muligheden for tilvalg af særlige egenskaber.
I BASIC finder du også robuste udhusdøre, beklædt med ubehandlet klassisk rustik fyr.

P-100

P-200

P-400

P-600

P-900

P-1100

P-1200

P-1300

P-1700

Let konstruktion
God isoleringsevne

* Gælder ikke
udhusdøre.

UDHUSDØRE

Udhusdør U82

Ubehandlet fyrretræ

Udhusdør

Ubehandlet fyrretræ

Hovedørene er som standard indadgående, men kan også bestilles
som udadgående. Udhusdørene er udadgående. Farvekoden for
de hvide døre på denne side er standard NCS S 0502-Y
(dørenes farver bør ses på virkelige farveprøver hos din forhandler
– brochurens trykte farvegengivelse kan afvige lidt herfra).

Læs mere på swedoor.dk

Hvis du stiller større
krav til din udhusdørs
stil og sikkerhed, end
udhusdørene af fyrretræ opfylder, vil en af
clever-line hoveddørene være et godt
valg til dit udhus.
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ADVANCE-LINE

TILBEHØR

TILBEHØR

I ADVANCE-LINE dørserien har du mange muligheder for at præge dit hjem med
individuelle valg. Den brede vifte af farver og de forskellige sidelysdesign tilbyder
netop de tilvalg, der gør din nye yderdør til det bedste match for dit hjem.

Når det basale opfylder dit behov, og du ikke har særlige
ønsker om ekstra egenskaber, tilbyder clever-line sortimentet et lille, men godt udvalg af tilbehør og farvemuligheder.

HÆNGSLER

OVENLYS
& SIDELYS
Ovenlys *

Med ovenlys og
sidelys opnår du
optimal mulighed
for lysindfald og
en fornemmelse
af ekstra rummelighed i din entré.
Sidelys fås med

SL0 eg

SL0

SL1

SL2

SL3

CHARACTER-dørene
har kraftige indfældede
hængsler, som ikke ses,
når døren er lukket.
Hængslerne er justerbare i flere retninger.
CLASSIC- og FUNCTIONdørene er forsynet med
hængsler på kuglelejer,
som gør dem lette
at justere. Kuglelejehængsler har også
en bagkantsikring.

Hængsel på
CHARACTER

Hængsel på
CLASSIC og
FUNCTION

FARVER – EN PALLETTE AF MULIGHEDER
ADVANCE-LINE kan leveres i stort set alle NCS S- og RAL-farver, så når du vælger yderdøre
fra ADVANCE-LINE serierne, har du også mulighed for individuelt farvevalg.

SPECIALFARVER

Læs mere på swedoor.dk

clever-line

ADVANCE-LINE
fås i de fleste RALog NCS S-farver

S1

STANDARD
RAL 9010

BASIS
NCS S 2500-N

BASIS
RAL 7016

BASIS
NCS S 9000-N

SIDELYS

FARVER – 6 MULIGHEDER

Lysindfald giver
fornemmelsen af
rummelighed.

Basic serien leveres som standard i hvid og kan bestilles i fem basis farver.

STANDARD
NCS S 0502-Y

* Få yderligere information hos din forhandler
om mulige tilvalg af klassifikationer.
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BASIS
NCS S 0500-N

BASIS
NCS S 2570-Y90R

Hængsel på
BASIC

BASIS
NCS S 2002-G

BASIS
NCS S 8005-B20G

BASIS
NCS S 9000-N

På ADVANCE-LINE produkterne giver vi dig
5 års produktgaranti og
12 års formstabilitetsgaranti

BASIS
NCS S 7020-R70B

BASIS
NCS S 1580-Y90R

På clever-line produkterne giver vi dig
5 års produktgaranti og
8 års formstabilitetsgaranti

FÆLLES TILBEHØR

Til dørserierne i både ADVANCE-LINE og clever-line tilbyder vi et supplerende sortiment
af glastyper, dørgreb, sparkeplader m.v. Du kan kombinere valgmulighederne og opnå
en løsning, der er tilpasset ud fra netop dine krav til funktionalitet og udseende.

Det er forskelligt hvilken af glastyperne,
der er standard for vores forskellige design.
De fleste modeller tilbydes som tilvalg med
klart glas, frosted glas eller cotswold glas.
ECO-dørene tilbydes som tilvalg med crepi
glas i stedet for cotswold glas. Og naturligvis
er samtlige døre forsynet med en isoleret glas
kassette for optimal energibesparelse.

ADVANCE-LINE
clever-line

GLASTYPER

Klart glas

Cotswold glas

Crepi glas

Kan vælges
til døre uden
SILENCE og ECO

Specialglas
til døre med
SILENCE og ECO

Frosted glas

TREPUNKTSLÅS

SPARKEPLADE

clever-line yderdøre har som standard
en alm. etpunktsslås og kan som
tilvalg bestilles med en kraftig trepunktslås.

Ofte bliver det til et lille spark på døren – og sker det tit kan det
risikere at beskadige døren. Hvis du har valgt en yderdør, der som
standard er uden sparkeplade, har du derfor mulighed for supplerende at bestille en 150 mm høj sparkeplade i rustfrit stål til din dør.

ADVANCE-LINE yderdøre har som
standard en kraftig trepunktslås, som
desuden er forsynet med hagerigle,
der griber fat i slutblikket på karmen,
så dør og karm ikke kan brækkes fra
hinanden. På ADVANCE-LINE yderdørene er slutblikket også forstærket,
hvilket yder ekstra beskyttelse mod
indbrud og giver mulighed for nem
justering af dørens tæthed.

PATENTERET BUNDSTYKKE

Ønsker du optimal grad af indbrudssikring, vil vi anbefale dig at bestille
en ADVANCE-LINE yderdør med indbrudsklasse RC3. Udover trepunktslås
med hagerigle har denne løsning en
solid forstærkning inde i selve dørbladet, ved karmen og ikke mindst
ved hængslerne, som er ekstra
forstærkede.

Alle yderdøre i ADVANCE-LINE leveres med
vores patenterede bundstykke, der med
sin plastkile forebygger, at fugt trænger
op i karmens sider. Yderdøre med ECO
leveres med bundstykke af komposit.

Dørene, som fås med RC3, er markeret med
det sorte RC3-symbol i produktoversigten.

Vores patenterede bundstykke, som det ser ud til udadgående døre.

Vi tilbyder gedigne dørgreb af høj kvalitet.
Model 1918, 1935 og 1956
fås i udgaverne skifergrå, mat krom
og mat børstet messing.
Model 6616 fås i mat krom og
mat børstet messing.

Model 1918

Model 1935

Model 1956

Model 6616

Læs mere på swedoor.dk

DØRGREB

Alle vores yderdøre er CE-mærkede.
Den lovpligtige CE-mærkning på yderdøre er din sikkerhed for, at vi som dørfabrikant tester vores produkter efter et nøje sammensat kvalitetsstyringssystem. Vi tester og kontrollerer grundigt,
at vores døre overholder alle gældende europæiske lovkrav. Testresultaterne er værdifulde for dig, når du som forbruger eller fagmand skal sammenligne forskellige produkter.
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FLOTTE YDERDØRE FORTJENER
FLOTTE DØRGREB
DESIGN:
ADVANCE-LINE tilbehør med fokus på stil, overflade og materialevalg.
I denne elegante serie af tilbehør til yderdøre finder du dørgreb, som
matcher vores dørgreb til indvendige døre i design, overflade og farve.
Produktserien fås i nuancerne Silver, Stainless, Gold, Bronze og Black Bronze.
Vi giver dig hele 10 års funktionsgaranti.

SMART:
Dørgreb med integreret
Quick Fit, som forenkler
monteringen og gør
den let, hurtig og
uden synlige skruer.

SUSTAINABILITY:
Produkterne er
ISO-certificerede,
nikkelfri (allergivenlige) og 100%
genanvendelige.

ADVANCE-LINE

VERONA
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

MARSEILLE
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

STOCKHOLM
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

NEW YORK
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Dørgreb
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

OVAL CYLINDERRING
Udvendig cylinderring
Udvendig cylinderring
Udvendig cylinderring
Udvendig cylinderring
Udvendig cylinderring
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

ROKOKO CYLINDERRING
Indvendig cylinderring
Indvendig cylinderring
Indvendig cylinderring
Indvendig cylinderring
Indvendig cylinderring
Læs mere på swedoor.dk

Nuancer:
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Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

*Kan bestilles færdigmonteret fra fabrik som tilvalg.

Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Nuancer:

ADVANCE-LINE

VERONA + LANGSKILT*
Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

Stainless

Gold

Bronze

Black bronze

MARSEILLE + LANGSKILT*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

STOCKHOLM + LANGSKILT*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

NEW YORK + LANGSKILT*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Dørgreb + Langskilt*
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

LANGSKILT M. VRIDER
Langskilt *m. vrider
Langskilt *m. vrider
Langskilt *m. vrider
Langskilt *m. vrider
Langskilt *m. vrider
Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver

LANGSKILT U. VRIDER

Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze

Silver
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Langskilt u. vrider
Langskilt u. vrider
Langskilt u. vrider
Langskilt u. vrider
Langskilt u. vrider

CYLINDER BLINDSKILT
Rundt
Rundt
Rundt
Rundt
Rundt
Nuancer:

Silver

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black bronze
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GUIDE INDVENDIGE DØRE
SÅDAN VÆLGER OG BESTILLER DU

1. VÆLG DØRDESIGN
Vælg et design, som passer dels til din boligs arkitektoniske stil og dels til din personlige smag.
Vær bevidst om, hvilke to rum den enkelte dør skal forbinde, og overvej om der er designmæssige
effekter eller funktionelle hensyn, som du ønsker at prioritere?
2. EKSTRA EGENSKABER OG FUNKTIONER
Ønsker du at din nye indvendige dør skal kunne bidrage med mere for dit hjem end at se flot ud, så er det her, du
kan tilvælge ekstra egenskaber. Du kan vælge en glasdør, som fordeler lyset i boligen og skaber en fornemmelse af
ekstra rummelighed. SMART-funktioner som integreret tavle eller whiteboard giver din indvendige døre en ekstra
funktionalitet. SoftClose kan forhindre klemte fingre og reducere støj fra klaprende døre. Mulighederne er mange.
3. VÆLG MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING
Både materiale og overfladebehandling medvirker til at præge udtrykket og stemningen i boligen.
Hvad stiler du efter? Er der praktiske hensyn, du vil prioritere? Eksempelvis rengøring, nem vedligeholdelse mv.
Til vores serier af indvendige døre har vi udvalgt forskellige træsorter, overfladebehandlinger og farver.
Overvej, hvordan du ønsker at bruge døren i indretningen. Skal den harmonere med de gennemgående farver
og materialer i din bolig? Eller ønsker du døre, der er kontrast- og karakterfulde?
4. VÆLG HÆNGSEL
Vælg imellem standard snap-in, skjulte hængsler eller dekorhængsler.
Skjulte hængsler er velegnede til de moderne, minimalistiske døre. De er elegante, emmer af kvalitet.
Dekorhængsler er særligt velegnede som dekorativt element til de klassiske døre.
Bemærk, at der er en reduceret åbningsvinkel ved brug af gerigter i forbindelse med skjulte hængsler.
5. VÆLG DØRGREB
Dørgrebet er en meget synlig komponent i dørløsningen. Døren leveres som standard uden dørgreb. Ønsker du
særlige dørgreb, kan smukke ADVANCE-LINE dørgreb i nuancerne Gold, Silver, Bronze, Stainless eller Black tilkøbes.
Overvej at vælge wc-greb til badeværelset (vrider med farveindikator).
6. VÆLG GLAS
Har du valgt en dør med glas, så overvej hvilken funktion glasdøren får. Ved langt de fleste dørdesign med glas
kan du vælge mellem forskellige glastyper, som har hver sin fremtoning og gennemsigtighed.
I afsnittet om tilbehør kan du se, hvilke typer af glas, du kan vælge imellem.
7. VÆLG KARM
Vi tilbyder forskellige karmtyper; Flex+Karm, +Karm, Finéret karm og clever-line karm.
Læs mere om dem på side 48.
Dørkarmen kan vælges i samme træsort, materiale og overflade som døren. Du skal, når du vælger dørkarmen,
samtidig tage stilling til, om den skal være med eller uden bundstykke (dørtrin). Karmene fra ADVANCE-LINE
har integreret tætningsliste, som har stor betydning for støjreduktion og giver en eksklusiv fornemmelse.

Læs mere på swedoor.dk

8. VÆLG BUNDSTYKKE
Ønsker du en dørkarm med bundstykke (dørtrin), kan du vælge imellem bundstykke med anslag, fladt underliggende
bundstykke, mellemliggende bundstykke eller ventilationsbundstykke. Ligesom dørkarmen kan bundstykket leveres i
forskellige træsorter og materialer.
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9. VÆLG GERIGTER
Gerigter er den synlige ramme på væggen rundt om døren, når den er lukket. Du kan vælge gerigter i forskellige design,
som perfekt matcher dørens design. Du kan vælge gerigter i samme træsort, materiale og overflade som dørene.
10 VÆLG FORHANDLER OG BESTIL
På swedoor.dk finder du oplysninger om måltagning, modulstørrelser og nærmeste forhandler.

INDRET MED PERSONLIGE DØRE

INDVENDIGE DØRE
Glasdøre spreder lys, trædøre giver varme, skydedøre frigiver plads
og farverige døre sender et signal.
GØR ET AKTIV T GRØNT VALG
ALLE VORES INDVENDIGE DØRE
ER ENTEN FSC® ELLER PEFC
CERTIFICERET OG
LEVER OP TIL EUTR

Derfor skal du tænke på dørene, som er de møbler. Hvilken stil skal de
passe ind i? Skal de skabe ro? Eller være en spændende kontrast?

TM

Lad dig inspirere af vores store udvalg, og brug dine nye døre til
at udstråle hjemmets stil, værdier og karakter.
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EN DØR ER IKKE BARE EN DØR – INDVENDIGE DØRE

DINE VALG GØR DØREN PERSONLIG

ENKELTDØR

HALVANDENDØR

DOBBELTDØR

SKYDEDØR

SAUNADØR

ADVANCE-LINE INDVENDIGE DØRE FÅS MED
1 FARVER
Standardfarve er NCS S 0502-Y, men dørene fås i næsten alle
NCS S- og RAL-farver. Derudover kan dørene i sortimentet Unique
og Stable fås i finéret eg, valnød, sort eg og hvidpigmenteret eg.
2 INTEGREREDE SKJULTE HÆNGSLER
Alle ADVANCE-LINE indvendige døre kan leveres med skjulte hængsler.
Hængslerne kan ikke ses, når døren er lukket, hvilket giver
en ekstra fornemmelse af eksklusivitet.
3 DEKOR HÆNGSLER
Vi tilbyder to slags dekor hængsler. Antik i klassisk design og
Fashion i moderne design. Begge fås i messing og krom.
4 GLAS-LØSNINGER
For de fleste indvendige døre kan du vælge din egen glastype.
Som standard leveres glasdørene med klart glas, men de fås også med
gotisk eller frostet glas. Sprossede døre fås også med facetsleben glas.
Alle typer glas er hærdede.

1
1
2

5 DØRGREB
Du kan vælge imellem fire forskellige dørgreb-design til din indvendige dør.
Dørgrebene fås i nuancer af Gold, Silver, Bronze, Stainless og Black.

3

6 SOLID KONSTRUKTION
Alle ADVANCE-LINE indvendige døre har en massiv konstruktion,
som gør dørene meget støjdæmpende.

4

FARVER

7 OVERFLADE
Dørene har en holdbar overflade, der er glat og let at holde ren.

2
3

8 K ARM
I ADVANCE-LINE-serien kan du vælge mellem tre forskellige karme.
Alle karme har en integreret dæmpningsliste, hvilket sammen med
en indvendig dør fra ADVANCE-LINE-serien støjreducerer markant.
Flex+Karm – knastfri grundkarm med justébart gerigtsæt.
+Karm – knastfri og vedligeholdelsesfri i mange år.
Finéret karm – fås i samme træsorter som dørene.

5

6

9 GERIGT
Gerigter til Flex+Karm og gerigter i fyr tilbydes i samme overfladebehandling som karmen. Folierede gerigter fås i hvid.
Gerigterne fås i glat eller i almuestil.

1
7

8

HÆNGSLER
4

2

1

3

9

10 B U N D S T Y K K E
Leveres som standard i bøg. Fås også i eg, ask, valnød og mahogni
samt special overfladebehandlede i Ask og Eg. Vælg mellen fire
forskellige bundstykker, almindeligt med anslag, fladt underliggende
eller mellemliggende og ventilationsbundstykke.

10

11 S M A R T T I L B E H Ø R O G S K Y D E D Ø R E
Vælg f.eks. SmartClose til din indvendige dør. SmartClose er en stille
og dæmpet lukkefunktion, som forhindrer døren i at smække.
Tilsvarende kan SoftClose vælges til skydedøre. Alle vores indvendige
døre fås som skydedøre med enten indbygningparti, kappe eller skinne.

GLAS
8

9

10

11
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DØRGREB
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KARM

GERIGT

BUNDSTYKKE

SMART TILBEHØR

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

UNIQUE

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

COMPACT

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

STABLE

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

STABLE EFFECT

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

STABLE NATURE

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

PURITY

Massiv konstruktion

STYLE

Let konstruktion

EASY

Let konstruktion

EASY NATURE

Let konstruktion

TRADITION

Massiv konstruktion

SAUNA

Tonet glas, 8 mm hærdet.
Inkl. karm i ubehandlet fyr,
rullelås og dørgreb

BADERUMSDØR

Vandafvisende
Hvid laminat med
aluminiumskantliste

ADVANCE-LINE

CRAFT

clever-line

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende
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ADVANCE-LINE
clever-line

CHARISMA
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CHARISMA D200.

38
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ADVANCE-LINE

CRAFT

MED 3D STRUKTUR

KLASSISK DESIGN

CHARISMA giver en fornemmelse af dybde og
perspektiv. Vælg mellem tre forskellige strukturer
og to forskellige glasåbninger.

CRAFT er en moderne version af de klassiske håndbyggede
fyldningsdøre med fokus på detaljer og smukt finish. Et eksklusivt
produkt med massive ramme- og fyldningskomponenter.

D100

D100 GW13

02B

03

04L + 04L

ADVANCE-LINE

CHARISMA

D100 GW1

Dobb., NCS S 3502-Y

28,1

D200 GW1

D200 GW13

04L

04

04N

D300

D300 GW1

D300 GW13

SP6

SP10

SP10B

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende

NCS S 2010-G10Y

05
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D200

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende
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UNIQUE
INDIVIDUELLE VALGMULIGHEDER

Læs mere på swedoor.dk

ADVANCE-LINE

UNIQUE er den moderne og spændende dørserie, hvor individuelle
valgmuligheder er i fokus. Serien tilbyder innovative løsninger som
whiteboard, tavle, spejl og glas.

01L

02L

01L GWA 120

02L GWA 120

01L GWA 130

02L GWA 130

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende
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03L

04L

GW01L

GW02L

GW03L

GW04L

03L GWA 120

04L GWA 120

01L GWA 320

02L GWA 220

03L GWA 320

04L GWA 420

03L GWA 130

04L GWA 130

01L GWA 330

02L GWA 230

03L GWA 330

04L GWA 430

NCS S 2570-Y90R

Hvidpigmenteret eg

RAL 1014

ADVANCE-LINE

UNIQUE-glasdøre
er uden glaslister
og giver dit hjem et
minimalistisk udtryk.

01L

Hvidpigmenteret eg

02L GWA 120
Eg

03L GWA 330
Valnød

04L GWA 420

03L

Sort eg

01L

01L GWA 130

Malet dør / Ege-finéret fyldning

GW01L + GW01L

GW04L + GW04L

Valnød, halvanden-dør

Spejl

03L

Ege-finéret dør / Malet fyldning

01

02

04

01L

Whiteboard

02L

Whiteboard

01L

Tavle

02L
Tavle

Læs mere på swedoor.dk
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STABLE EFFECT Q505.

42

ADVANCE-LINE

COMPACT

COMPACT SP10 + SP10.

02B

03

04N

SP6

SP10

SP12

SP6B

SP12B

Læs mere på swedoor.dk

ADVANCE-LINE

COMPACT er en formpresset dør, der bygger på
klassiske designtraditioner. Dørens massive konstruktion er med til at give en støjreducerende effekt.

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende
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STABLE-glasdørenes
ruder afsluttes med
glaslister. Vælg UNIQUEglasdøre, hvis du ønsker
design uden glaslister.

STABLE / STABLE EFFECT / STABLE NATURE

STABLE er en formpresset dør, der bygger på
klassiske designtraditioner. Dørens massive konstruktion er med til at give en støjreducerende effekt.

ADVANCE-LINE

STABLE

GW

G64

G68

G21

GW1

GW3

H500

Q500

Q505

Q510

Q505 + Q505

GW

GW

GW

GW4

SP12

STABLE EFFECT

S300

NCS S 1502-G50Y

NCS S 5500-N

NCS S 5005-Y50R
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STABLE NATURE

GW

Hvidpigmenteret eg

Valnød

STABLE NATURE GW, sort eg

Sort eg
Ligesom alle vores øvrige indvendige dørdesign fås
STABLE, STABLE EFFECT og STABLE NATURE også som skydedøre.

Slidstærk overflade
Massiv konstruktion
Støjreducerende
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Eg

TIP: Ønsker du finérede
glasdøre henviser vi til
ADVANCE-LINE UNIQUE,
som ses side 41.

STYLE

PURITY er en forenklet version af Unique-serien. Purity-serien
omfatter et populært, men mere snævert udvalg af dørdesign.
Purity er folieomviklet, i hvid folie, og har en spinklere fyldning.

STYLE er lette formpressede fyldningsdøre,
som dækker dit grundlæggende behov og
passer til indretningen hjemme hos de fleste.

01L

02L

03L

04L

03

01L

02V

01L

01L

02B

GW01L

GW02L

GW03L

GW04L

SP6

clever-line

PURITY

Massiv konstruktion

whiteboard

spejl

TIP: Hvis du ønsker dette design
med bedre overfladebehandling
og støjreduktion, anbefaler vi
ADVANCE-LINE UNIQUE,
som ses side 40.

Let konstruktion

04N

SP12B

SP10

SP12

TIP: Hvis du ønsker dette design
med bedre overfladebehandling
og støjreduktion, anbefaler vi
ADVANCE-LINE CRAFT eller
COMPACT, som ses side 39 og 43.
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tavle

04
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EASY / EASY NATURE

EASY er med malet overflade. EASY NATURE er med glat finéroverflade.
Begge serier er enkle, lette døre til funktionele løsninger, som dækker
grundlæggede behov og passer til indretningen i de fleste hjem.

clever-line

EASY

GW

GW1

SP12

G21

G03

GW3

Baderumsdør

Saunadør

GW

GW

GW

GW

GW

GW

Bøg

Lamel eg (teknisk)

GW

Birk

GW3

G03

G21

SP12*

EASY NATURE

GW
Koto

Eg

Gabon

Mahogni

Valnød
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EASY NATURE

GW1
Eg

Let konstruktion.
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Eg

Eg

Eg

Eg

* Fås ikke i valnød.

TIP: Hvis du ønsker dette design
med bedre overfladebehandling
og støjreduktion, anbefaler vi
ADVANCE-LINE STABLE og
STABLE NATURE som ses side 44.

TRADITION

clever-line

TRADITION-dørene i massiv fyr bringer naturen ind i
dit hjem. Knaster, åreringe og spillet i farvenuancerne
giver en rustik, stemningsfuld og varm atmosfære.

02B

Ubehandlet fyr

02B

Hvidpigmenteret fyr

02B

Lakeret fyr

Tradition fås i ubehandlet, hvidpigmenteret eller lakeret fyr.

03

04

04N

SP6

SP10

SP10B

Ubehandlet fyr

Ubehandlet fyr

Ubehandlet fyr

Ubehandlet fyr

Ubehandlet fyr

Ubehandlet fyr
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EASY Baderumsdør.

Massiv konstruktion
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FLOT, FUNKTIONEL FINISH
KARME, GERIGTER, FODLISTER OG BUNDSTYKKER

En god dør gør det ikke alene. Dørkarmen (den del, der sidder i murhullet, og som døren monteres på)
er et vigtigt element i at opnå den bedste dørløsning. Jo bedre karmen og døren passer sammen,
des bedre bliver det endelige resultat. Vil du have det bedste, så vælg en af ADVANCE-LINE karmene,
som har integreret tætningsliste. Det giver en markant støjreducerende effekt.
Sammenlignet med andre karme giver en ADVANCE-LINE karm dig høj komfort i den daglige brug.

På ADVANCE-LINE malede karme
er alle synlige, lakerede sider fremstillet af knastfrit træ. Derved
undgås gule misfarvninger i lakken,
som ellers kan opstå ved knaster.

ADVANCE-LINE

FLEX+KARM
Flex+Karm er navnet på vores designbeskyttede, fleksible og helt igennem
unikke ADVANCE-LINE karmløsning. Karmen består af en grundkarm og et
justérbart gerigtsæt, som er skåret i præcis gering og nemt at montere uden
besværligt forarbejde. Karmen er knastfri på de tre synlige sider.

a

b

a

b

• 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
• Vedligeholdelsesfri i mange år
• Integreret tætningsliste dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv følelse
• Flex-gerigten fås både i glat- og almueprofil

Flex+Karm

+KARM
+Karmen er et populært produkt i vores ADVANCE-LINE sortiment. Den er
et påskønnet alternativ for dem, som vil sikre en vedligeholdelsesfri løsning i
mange år. 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. De integrerede
tætningslister dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv fornemmelse.
• Vedligeholdelsesfri i mange år
• Integreret tætningsliste dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv følelse
• Nøje udvalgt træ giver øget stabilitet
• Alternativ til vores standardkarm

+Karm

FINÉRET KARM

Læs mere på swedoor.dk

Med en finéret karm fra ADVANCE-LINE kan du fuldende dørens
udtryk 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. Fås i
eg, hvidpigmenteret eg, sort eg og valnød. De integrerede tætningslister
dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv fornemmelse.
• Overflader og kvalitet som UNIQUE og STABLE NATURE
•V
 edligeholdelsesfri i mange år
• Integreret

tætningsliste dæmper slag og lyd og giver en eksklusiv følelse

d

e

f

clever-line

clever-line KARM
Vi giver dig mulighed for at vælge mellem en række enkle standardkarme, der tilgodeser flere behov.

Montering af tætningsliste

a: Farvet, NCS S / RAL

48

c

a

For at reducere lyden kan du bestille en løst leveret tætningsliste,
som har selvklæbende bagside og nemt kan klæbes fast
på karmen. Tætningslisten findes i hvid og grå.

b: Hvid, NCS S 0502-Y

c: Finér, sort eg

d: Finér, hvidpigmenteret eg

e: Finér, eg

f: Finér, valnød

g

g: Ubehandlet fyr

b

h

h: Hvidpigmenteret fyr

i

i: Lakeret fyr

TJEK OM NY DØR PASSER TIL GAMLE KARM:
• Dørblad skal have en tykkelse på 40 mm
• Låsekasse skal være centreret
• Fra midt hængsel til midt hængsel: 1540 mm
Du fuldender dørløsningen med valget af matchende gerigter (listerne, der
vender ud i rummet) og fodlister. Gerigter er det, der visuelt rammer døren ind,
og fodlisterne er det, der fører stilen igennem resten af rummet.
Når du vælger døre fra Swedoor, får du derfor gerigter og fodlister i samme overflademateriale og nuance som døren og karmen.

Siden 1974 har de fleste dørfabrikanter nemlig
anvendt samme standarder for døre og beslåning.
Er din nuværende dør fremstillet efter 1974, er
der derfor gode chancer for, at du ikke behøver
skifte karmen.

ADVANCE-LINE

GERIGTER TIL FLEX+KARM

+

=
Flex+Karm

Gerigter til Flex+Karm,
findes i glat og almuestil
i 65 eller 92 mm.

Flex-gerigter, 65 mm
i almue-stil

Fodlister med ledningsskjul

Flex+Karm og Flex-gerigt

Flex-gerigter, 65 mm
glatte

Karm

Flexintervaller

75 mm

75-100 mm

92 mm

92-117 mm

110 mm

110-135 mm

128 mm

128-153 mm

Flex-gerigter, 92 mm
i almue-stil

FODLISTER
MED LEDNINGSSKJUL
Fodlister, som skjuler ledninger elegant i et
hulrum bag på listen. Fodlisterne monteres
nemt med clips, og skal der trækkes nye
ledninger, eller skal væggene males eller
tapetseres, afmonteres fodlisterne let igen.
• Fås i glat og almue
• Samme profil som flex+karmens gerigter
• Ledninger skjules i hulrummet bag på listen
• Clips til monteringen på væggen medfølger
• Ingen reparation af søm- eller skruehuller
• Kan afmonteres og genmonteres

Flex-gerigter, 92 mm
glatte

FOLIEREDE
FODLISTER/GERIGTER

FYR
FODLISTER/GERIGTER

FINÉR
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.

BUNDSTYKKER
Fås i ask, bøg, eg, valnød og mahogni.
Vælg imellem fire bundstykketyper:
• Almindeligt bundstykke
• Fladt underliggende bundstykke
• Fladt mellemliggende bundstykke
• Ventilations bundstykke

Leveres som
standard i bøg.

Ask

Ask 1

Ask 0

Ask 12

Eg

Eg 43

Eg 36

Eg 62

Bøg

Eg 15

Eg 22

Eg 13

Eg 30

Eg 66

Eg 29

Valnød

Mahogni

Eg 34

Eg 39

Læs mere på swedoor.dk

Flex-gerigt

Vær opmærksom på at træ er et levende materiale, som kan variere i nuance og struktur. Dette gælder både behandlede og ubehandlede træprodukter.
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FARVER OG FINÉRER

I ADVANCE-LINE dørserien har du mange muligheder for at præge dit hjem med
individuelle valg. 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.

ADVANCE-LINE

STANDARD OG BASIS FARVER
Hvid har forskellige toninger og nuancer.
Swedoor udvalgt tre variationer af hvid*,
som gør det nemt for dig at finde den farve,
der passer bedst i dit hjem.
Vores hvide standardfarve er NCS S 0502-Y.
Vores to øvrige hvide varianter er basisfarverne NCS S 0500-N og RAL 9010.

INDIVIDUELT FARVERVALG

STANDARD

Hvid, NCS S 0502-Y

Dørene i ADVANCE-LINE og clever-line
kan leveres i næsten alle NCS S- og RAL-farver.
Dog er det med enkelte farver ikke muligt at opnå
tilstrækkelig kvalitet og dækning. Hvis det er en af disse
farver, du har valgt til din dør, vil vi informere dig om det.

BASIS, NCS S

Hvid, NCS S 0500-N

BASIS, RAL

Hvid, RAL 9010

UNIQUE 03L

UNIQUE 03L

Ege-finéret dør /
Malet fyldning

Malet dør /
Ege-finéret fyldning

clever-line

Læs mere på swedoor.dk

FINÉREDE OVERFLADER
Dørene i ADVANCE-LINE UNIQUE og STABLE fås også
i finéret eg, valnød, sort eg og hvidpigmenteret eg,
og Unique desuden i finéret/malet-kombinationer.

Alle døre kan
fås i de fleste
NCS S- og
RAL-farver

Hvidpigmenteret eg

Eg

Valnød

FARVER OG FINÉREDE OVERFALDER
Også for clever-line er den hvide standardfarve er NCS S 0502-Y. Dørene i clever-line
(med undtagels af Purity) kan naturligvis også leveres i de fleste* NCS S- og RAL farver.
De finérede EASY NATURE-døre fås i koto, birk, bøg, lamel eg, eg, gabon, mahognni og
valnød. TRADITION fås i ubehandlet, hvidpigmenteret og lakeret fyr.

Koto

Birk

Bøg

Lamel eg (teknisk)

* Vær opmærksom på at farverne kan opleves anderledes i virkeligheden ifht. denne tryksag.

50

Sort eg

Eg

Ubehandlet fyr

Hvidpigmenteret fyr

Lakeret fyr

Gabon

Mahogni

Valnød

GLAS, HÆNGSLER OG SMART TILBEHØR

Til dørserierne i både ADVANCE-LINE og clever-line tilbyder vi et supplerende sortiment
af glastyper, dørgreb m.v. Du kan kombinere valgmulighederne og opnå
en løsning, der er tilpasset ud fra netop dine krav til funktionalitet og udseende.

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.

Skjult hængsel

ADVANCE-LINE
clever-line

GLASTYPER

Klart glas

Dør med skjult hængsel

Facetslebet glas
(kun i sprossedøre)

Gotisk glas

Frosted glas

Antik dekorhængsler

Fashion dekorhængsler

Dør med Fashion hængsel

SKJULTE HÆNGSLER

DEKORHÆNGSLER

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

Indgår hængslerne som et klassisk og dekorativt element i
din dørløsning, bør du vælge vores dekorhængsler.
Vi har to forskellige modeller, der begge leveres i nuancerne
messing og krom.
Alle ADVANCE-LINE døre samt produktserierne PURITY
og Tradition i clever-line fås med dekorhængsler.

UNDGÅ KLAPRENDE DØRE I DIT HJEM
STØJREDUCÉR MED SMART-CLOSE
Når der udskiftes køkkener, er der i dag typisk fokus på at opnå
en støjdæmpende funktion på låger og skuffer, så de lukkes
langsomt og blødt.
Swedoor tilbyder en løsning til indvendige døre, SmartClose,
som først opbremser døren med en dæmper og efterfølgende
lukker den med en magnetlås – enkelt og elegant!
Det giver en eksklusiv fornemmelse.
En ekstra fordel ved SmartClose er, at risikoen for at
klemme fingre i låsesiden bliver formindsket.
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FLOTTE INDVENDIGE DØRE FORTJENER
FLOTTE DØRGREB
DESIGN: ADVANCE-LINE tilbehør med fokus på stil, overflade og materialevalg. Dørgreb, som matcher de tilsvarende serier af skydedørsgreb og yderdørsgreb i design, overflade og farve. Denne elegante produktserie af tilbehør
til almindelige indvendige døre fås i nuancerne Silver, Stainless, Gold, Bronze
og Black. Vi giver dig hele 10 års funktionsgaranti.

SMART: Dørgreb med
integreret Quick Fit,
som forenkler monteringen
og gør den let, hurtig
og uden synlige skruer.

SUSTAINABILITY:
Produkterne er ISOcertificerede, nikkelfri
(allergivenlige) og
100% genanvendelige.

ADVANCE-LINE

DALLAS
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt

Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black

MARSEILLE
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt

Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

STOCKHOLM
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt

Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black

Silver

NEW YORK
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt
Dørgreb m. nøgleskilt

clever-line

Nuancer:

Silver
Stainless
Gold
Bronze
Black

Silver

MODEL 100
Dørgreb m. nøgleskilt
Nuancer:

Silver

Rustfrit stål

MODEL 200
Dørgreb m. nøgleskilt
Nuancer:

Silver

Rustfrit stål

*Kan bestilles færdigmonteret fra fabrik som tilvalg.
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ADVANCE-LINE
Dallas dørgreb
m. toiletbesætning.
Her i nuancen silver.

Marseille dørgreb
m. toiletbesætning.
Her i nuancen silver.

Stockholm dørgreb
m. toiletbesætning.
Her i nuancen silver.

Matcher clever-line
toiletbesætning og
blindskilt (se side 59).

Matcher clever-line
toiletbesætning og
blindskilt (se side 59).

Læs mere på swedoor.dk

New York dørgreb
m. toiletbesætning.
Her i nuancen silver.
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GUIDE SKYDEDØRE

SÅDAN VÆLGER OG BESTILLER DU

1. VÆLG OM SKYDEDØREN SKAL INDBYGGES I EN GIPSVÆG
Her bestiller du et indbygningsmodul beregnet til enten vægge med 1 lag gips eller til vægge med 2 lag gips.
Vælg modul (dørhøjde/enkelt- eller en dobbeltdørsbredde).
2. VÆLG OM SKYDEDØREN SKAL SIDDE UDENPÅ VÆGGEN
Ønsker du ikke en indbygget løsning, eller kan skydedøren ikke indbygges, har du flere alternative og interessante
løsninger til udenpåliggende skydedøre, nemlig AluKapper, TræKapper, RetroSkinner og DesignSkinner.
Vælg modul (dørhøjde/enkelt- eller en dobbeltdørsbredde) og vælg overflade/nuance.
3. VÆLG DØRDESIGN
Find inspiration på swedoor.dk eller her i kataloget. Her finder du det dørdesign, som passer til stilen i netop dit hjem.
4. VÆLG GERIGTER OG BLÆNDKARM (UDEN ANSLAG, HVIS DØREN IKKE SKAL LÅSES)
Hvis du har valgt et indbygningsmodul, så husk at bestille gerigter til at omkranse vægåbningen. På swedoor.dk kan
du se, hvilke gerigter du kan vælge.
Hvis du har valgt en AluKappe, så husk at bestille en blændkarm til at give finish til vægåbningen.
Hvis du har valgt en TræKappe, så husk at bestille en blændkarm i samme overflade til at give finish til vægåbningen.
5. BESLUT OM SKYDEDØREN SKAL KUNNE LÅSES
Skydedøren kan låses, hvis der monteres en hagelås.
Husk disse tilkøb, hvis skydedøren skal kunne låses:
Hvis du har valgt et indbygningsmodul, så husk at bestille en hagelås og undersænket toiletbesætning.
Hvis du har valgt en AluKappe, så husk at bestille et Alu-anslagssidesæt med til AluKappen.
Hvis du har valgt en TræKappe, så husk at bestille en blændkarm med anslag til TræKappen.
Husk at det er vigtigt at retningsbestemme skydedøren, der skal kunne låses. Sådan gør du:
Hvis du ønsker døren leveret med færdigmonteret undersænket toiletbesætning eller undersænket vrider u. rød/hvid
markering, er det vigtigt at retningsbestemme skydedøren. Det er nemlig måden at afgøre, hvilken side af skydedøren
låsevrideren fra den undersænkede toiletbesætning skal placeres på.
Forestil dig, at du står for enden af den åbne skydedør og kigger ind på kanten, hvori låsen er monteret.
Beslut så om låsevrideren fra den undersænkede toiletbesætning eller fra den undersænkede vrider u. rød/hvid
markering skal sidde på højre eller venstre side af døren.
Angiv højre eller venstre ved bestilling af færdigmonteret undersænket toiletbesætning på din skydedør.

Læs mere på swedoor.dk

6. VÆLG GREB OG EVT. LÅS
Skydedøren åbnes og lukkes ved hjælp af et/to skydedørsgreb og en trækring/fingergreb, som monteres i døren.
Skydedøren leveres som standard med rund eller oval clever-line-skydedørsskål og -trækring.
Ønsker du ADVANCE-LINE tilbehør, tilkøbes dette.
Hvis du har behov for at kunne låse døren, findes der forskellige hagelåse jf. punkt 5.
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7. HVIS DU HAR VALGT EN INDBYGGET SKYDEDØR, KAN DU TILVÆLGE SOFTCLOSE (I LUKKERETNINGEN)
AluKappe har integreret SoftClose i både lukke- og åbningsretning
TræKappe, RetroSkinne og DesignSkinne fås ikke med SoftClose.
8. VÆLG FORHANDLER OG BESTIL
På swedoor.dk finder du oplysninger om måltagning, modulstørrelser og nærmeste forhandler.

SKAB PLADS OG BLIKFANG

SKYDEDØRE
Skydedøren er populær i skandinavisk boligindretning. Den bringer et moderne
præg ind i boligen og sparer værdifuld gulvplads, så rummene kan bruges fuldt ud.
GØR ET AKTIV T GRØNT VALG
ALLE VORES SKYDEDØRE
ER ENTEN FSC® ELLER PEFC
CERTIFICERET OG
LEVER OP TIL EUTR

Du kan vælge indbyggede eller udenpåliggende skydedøre i elegant, diskret eller rå
stil alt efter din smag og med smarte og praktiske funktioner, som SoftClose og lås.

TM

Alle Swedoors indvendige døre fås som skydedøre med tilbehør, der matcher tilbehøret til de almindelige indvendige døre og eksempelvis med kappe i dørens farve.

55

ÅBN DØREN LANGS VÆGGEN
DEKORATIVE KAPPER OG SKINNER TIL UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØRE

ADVANCE-LINE

UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØRE med tilhørende kapper og skinner er en dekorativ
og funktionel løsning til både nybyggeri og i byggerier, hvor ønsket er at udskifte en
almindelig dør med en stilfuld og pladsbesparende skydedørsløsning.
ALUKAPPE
Med integreret SoftClose

Enkel og elegant
samling imellem
kappe og
anslagssidesæt.

KØLIG ELEGANCE

Med den sofistikerede AluKappe, der
passer perfekt sammen med grebene i
stainless nuance, opnår du en gennemført og elegant skydedørsløsning.

Alu-anslagssidesæt og
undersænket
toiletbesætning.

Stainless

INTEGRERET SOFTCLOSE

AluKappen leveres med integreret
SoftClose (i både åbnings- og
lukkeretning) som standard.
SKAL DØREN KUNNE LÅSES?

Til AluKappen skal du medbestille et Aluanslagssidesæt, hvis døren skal kunne låses.

DESIGNSKINNE

HJUL ER COOL

Den flotte DesignSkinne bidrager til en unik stil
i dit hjem. Ligesom et smukt maleri tilfører noget
særligt til et rum, er DesignSkinnen også i sig selv
dekorativ på væggen. Dens moderne design er
et markant element for udtrykket i hjemmet.
DesignSkinnen harmonerer fint med
både et råt og elegant møblement.

Stainless

RETROSKINNE
Rusty

Læs mere på swedoor.dk

clever-line
ADVANCE-LINE

Opnå et unikt udtryk i dit hjem med de synlige
rå og upyntede RetroSkinner. Stilen associerer til
fabriksbygninger og lignende, hvor funktionen
er i top, og der ikke er pyntet unødigt.
RetroSkinnen skaber en spændende kontrast,
når den sættes sammen med moderne byggestil
og stilrene møbler.

Sort

TRÆKAPPE
Hvidpigmenteret fyr

Hvid fyr
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R ÅT ER FLOT

NATURLIGT ENKELT

Den traditionelle TræKappe fås i ubehandlet fyr,
lakeret fyr, hvidpigmenteret fyr eller
hvid fyr (NCS S 0502-Y).
TræKappen også som tilvalg bestilles i enhver
NCS S og RAL farve.
Det giver dig mulighed for at farvematche
TræKappe og skydedør.
SKAL DØREN KUNNE LÅSES?

For at kunne låse skydedøren, behøver
du blændkarm med anslag.
Blændkarmen kan bestilles med en overflade
tilsvarende TræKappen.

ÅBN DØREN IND I VÆGGEN
MODULER TIL INDBYGGEDE SKYDEDØRE

SOFTCLOSE

INDBYGNINGSMODULER

EKSTRAUDSTYR TIL
INDBYGGEDE SKYDEDØRE

Din indbyggede skydedør kan bestilles med
SoftClose (i lukkeretningen) som ekstraudstyr.
SoftClose sikrer, at døren lukkes langsomt
og roligt. Det minimerer risikoen for at få
fingrene i klemme i døren.

ADVANCE-LINE
clever-line

INDBYGGEDE SKYDEDØRE, hvor døren ved åbning forsvinder ind i væggen, er en
løsning til dig, som foretrækker det helt enkle. Hvis du vælger en indbygget skydedør,
kan vi levere et indbygningsmodul, som du nemt kan bygge en væg op omkring.

SoftClose,
monteres på
overkanten af
dørbladet og er
ikke synlig på den
færdigmonterede
skydedør.

Indbygningsmodul
til enkeltdøre.

Indbygningsmodul
til dobbeltdøre.

KOMPLET TE MODULER TIL ENKELTDØRE & DOBBELTDØRE

For at lette monteringsarbejdet tilbyder vi komplette indbygningsmoduler,
som du nemt kan bygge en væg op omkring. Det gør monteringen let og lige til.
Du kan vælge løsninger til forskellige vægtykkelser fra 96 mm og op.
Bemærk, at hvis du vælger en dør med udenpåliggende glaslister, kræves et
indbygningsmodul til minimum 121 mm vægtykkelse.
Indbygningsmodulerne leveres komplette med alt tilbehør undtagen gipspladerne.
Skydedøren kan leveres med not i bund, trækring eller skydedørslåsekasse og valgfrie skydedørsskåle.

SoftClose-mekanisme og -udløser.

DØRGREB

GERIGTER

SKAL DØREN KUNNE LÅSES?

Du kan vælge imellem ovale eller runde undersænkede skydedørsskåle.
Hvis du vælger den runde model, kan du vælge at have enten en eller to
skydedørsskåle på hver side af døren. Ved bestilling angiver du den valgte
løsning, så døren er tilpasset til dette fra fabrikken.
De undersænkede skydedørsgreb tillader, at døren kan forsvinde helt ind
i væggen, når døren står åben. Vælg derfor supplerende en trækring eller
et forsænket fingergreb til kanten af døren.

Din indbyggede skydedør kan
færdigmonteres med gerigter
omkring karmåbningen.
På swedoor.dk kan du læse mere.

Indbygningsmodul til enkeltdøre er
afsluttet med en anslagside, hvori
der kan monteres slutblik.
Bemærk, det kræver tilvalg af
skydedørslås til døren.

Valg af en
skydedørsskål
og et forsænket
fingergreb.

Valg af to
skydedørsskåle
og en trækring.

Valg af
undersænket
toiletbesætning
og hagelås.
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FLOTTE SKYDEDØRE FORTJENER
FLOTTE DØRGREB
DESIGN:
ADVANCE-LINE tilbehør med fokus på stil, overflade og materialevalg.
I denne elegante serie af tilbehør til almindelige indvendige døre, skydedøre og yderdøre, som matcher hinanden i design, overflade og farve,
finder du dette skydedørstilbehør, som fås i nuancerne Silver, Stainless,
Gold, Bronze og Black. Vi giver dig hele 10 års funktionsgaranti.

SUSTAINABILITY:
Produkterne er
ISO-certificerede,
nikkelfri (allergivenlige) og 100%
genanvendelige.

SMART:
Vores undersænkede
toiletbesætning gør det
nu muligt at integrere
låsevridere i indbyggede
skydedøre.

ADVANCE-LINE

RUND SKYDEDØRSSKÅL

Rundt trækhåndtag* til skydedøre.

Nuancer:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

Stainless

Gold

Bronze

Black

OVAL SKYDEDØRSSKÅL

Ovalt trækhåndtag* til skydedøre.

Nuancer:

Silver

FIRKANTET SKYDEDØRSSKÅL

Rektangulært trækhåndtag* til skydedøre.

Nuancer:

Silver

MARSEILLE BØJLEGREB, 300 MM

Bøjlegreb til skydedøre.
Bemærk: De to bøjlegreb monteres på hver sin
side af døren, og idet bøjlegrebene ikke er
undersænkede, vil skydedørens åbningsbredde
være begrænset af grebene.
Nuancer:

Silver

RUNDT ELLER FIRKANTET BLINDSKILT

Runde eller firkantede blindskilte
til afblænding.

Nuancer:

Silver

UNDERSÆNKET TOILETBESÆTNING

Undersænket toiletbesætning*,
som er særligt egnet til integrering
i indbyggede skydedøre.

Silver

Læs mere på swedoor.dk

Nuancer:

Kan anvendes til låskasserne:
2014, 2014 magnet og 4249.

VRIDER UNDERSÆNKET

Undersænket vrider* u. rød/hvid markering,
som er særligt egnet til integrering
i indbyggede skydedøre.

Nuancer:

Silver

Kan anvendes til låskasserne:
2014, 2014 magnet og 4249.

*Kan bestilles færdigmonteret fra fabrik som tilvalg.
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VIGTIGT:
Retningsbestem skydedøren,
hvis døren ønskes leveret med
færdigmonteret undersænket
toiletbesætning.
Du finder en vejledning
for retningsbestemmelse
i GUIDEN på side 54.

ADVANCE-LINE

TRÆKRING

Trækring* til indbyggede skydedøre.

Nuancer:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black

FINGERGREB

Forsænket fingergreb* til
indbyggede skydedøre
uden trækring.
Monteres i kanten af døren.
Nuancer:

Black

Grå

HAGELÅS, 4249

Hvis du har behov for at
kunne låse skydedøren,
kan der monteres hagelås 4249,
som ses her.
Stål

BØJLEGREB, 400 MM**

Bøjlegreb i rustfrit stål.
Bemærk: Idet bøjlegrebene ikke er undersænkede, vil skydedørens åbningsbredde
være reduceret af grebene.

clever-line

Rustfrit stål

ENKELT TILBEHØR TIL SKYDEDØRE
clever-line tilbehøret opfylder skydedørens funktionelle behov.

TRÆKRING

Fås i nuancerne kromog messing-look.
Krom-look

OVAL ELLER RUND SKYDEDØRSSKÅL
OG TRÆKRING

Fås i nuancerne krom- og messing-look.
Døren kan bestilles med én eller to
runde skydedørsskåle på hver dørside.
Krom-look

Krom-look

BLINDSKILT OG TOILETBESÆTNING

Til indbyggede skydedøre
anbefaler vi i stedet at vælge
undersænket toiletbesætning.

Stål

Læs mere på swedoor.dk

Krom-look

Stål

**Bemærk: Valg af dette tilbehør skal oplyses ved bestilling af skydedøren, idet håndtaget ikke kan monteres på en dør med standard udfræsning.

59

KLASSIFICEREDE SPECIALDØRE

PROFESSIONELLE KRAV
I mange byggerier stilles der særlige krav til dørens kvalitet og funktionalitet.
Her kan en specialdør være løsningen. Hos Swedoor har vi mange års erfaring med
produktion af specialdøre, som er klassificerede indenfor lydreduktion, indbrudsikring
og brandhæmmende egenskaber. Vores specialdøre opfylder både de danske og de nye
europæiske krav. Vi udvikler og tilpasser løbende vores specialdøre efter gældende
lovgivning og markedets behov.
Anvendelsesområderne for disse produkter er mange. Udover specialdøre til private hjem,
leverer vi mange forskellige typer af specialdøre og glaspartier til projektmarkedet.
Døre, der er tilpasset de behov og krav, som det enkelte projekt tilskriver. Du kan se det
fulde udvalg af klassificerede døre på vores hjemmeside. Ønsker du yderligere information
om specialdøre, er du velkommen at kontakte din nærmeste forhandler.
Læs mere under menupunktet Professionelle på swedoor.dk

STYRKE, HOLDBARHED, ÆSTETIK OG LÆKKERT DESIGN

DØRE TIL DE EKSTRA HØJE KRAV

Læs mere på swedoor.dk

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

NOBLE er ligesom Master
en dør, der lever op til
høje standarder. Forskellen
imellem Noble og Master
er, at Noble-døre leveres
med forskellige eksklusive
finéroverflader, 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
relateret til indbrud, lyd
og brand.

STÅLDØR 4250 er en dør,

CRAFT er moderne versioner

som kombinerer styrke og
holdbarhed med lækkert
design og æstetik for indvendig og udvendig brug.
Den anvendes normalt i
offentlige miljøer, parkeringshuse, kældre, industrielle
miljøer m.v. Den opfylder
byggebranchens krav til brand
og hårdførhed, hvilket spiller
en stadig mere fremtrædende rolle, når der skal vælges
døre til professionelt brug.
Ståldør 4250 er testet og
certificeret efter europæisk
standard.

af de klassiske håndbyggede
fyldningsdøre med fokus på
små detaljer og flot finish.
Dørene er bygget af massive
ramme- og fyldningskomponenter, som sammen
giver de meget flotte døre.
Dørene i Craft-serien
tilbydes med forskellige
klassifikationer. Her er det
brandhæmmende og/eller
lydreducerende egenskaber,
der er i fokus.

DØRE MED INDIVIDUELLE MÅL

STØRRE OG
MINDRE DØRE
Swedoor er kendt for et bredt sortiment og de
mange valgmuligheder. Sortimentet er fleksibelt,
idet de fleste indvendige døre i ADVANCE-LINE
samtidig tilbydes i specialmål. 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. Swedoor giver
dig mulighed for at få lavet døre i ekstraordinært
små og store størrelser, uden at du af den grund
behøver at gå på kompromis med designet.

NÅR DØRE I EKSTRAORDINÆRT SMÅ ELLER STORE STØRRELSER
ER DEN ENESTE ENE & OPTIMALE DØRLØSNING.

VÆLG ENKELT DØRE, DØRE MED SMALT SIDEPARTI ELLER DOBBELTDØRE

HALVANDEN- OG DOBBELTDØRE
Både når dit projekt drejer sig om et nyt og
moderne byggeri eller en renovering i en klassisk
byggestil, vil en udvidet døråbning være et smukt
og iøjnefaldende valg, som løfter facaden eller
indretningsstilen til et helt andet niveau. Her kan
dobbeltdør være en overvejelse værd.
Er der knap plads til en dobbeltdør, vil en halvandendør, dvs. en dør med et smalt sideparti,
være et flot alternativ. Halvandendørens smalle
sideparti kan nemlig tilpasses en given bredde,
og sådan kan du udnytte pladsen til en større
indgangsåbning, end du får med enkeltyderdøre.
Indvendige dobbeltdøre bidrager til fornemmelsen
af rummelighed i hjemmet. De giver muligheden
for at åbne væggene mellem to rum, så der kan
drages fordel både af lyset, luften og den ekstra
plads.
De fleste af vores indvendige dørdesign fås både
som dobbeltdøre, halvandendøre og dobbelte
skydedøre.
Størsteparten af vores yderdørsdesign fås som
dobbeltdøre og de fleste også som halvandendøre.
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DET HAR ALDRIG VÆRET LETTERE AT VÆLGE EN NY DØR

ONLINE DESIGNVÆRKTØJ

Design: CHARACTER Identity

Design: CHARACTER Dice

Sådan ser det ud, når du på swedoor.dk vælger dørdesign og -farve i DESIGNVÆRKTØJET. Her kan du vælge
hustype eller rumtype, justeret efter din stil, og afprøve yderdøre og indvendige døre efter dit valg.

Design: STABLE G64

Design: UNIQUE GW04L

Design: CHARACTER Dice ved aftenbelysning

Design: COMPACT SP12.

Design: UNIQUE tavle 01L

Swedoors hjemmeside tilbyder en verden af døre, inspiration og gode råd. Vores DESIGNVÆRKTØJ 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 – direkte fra swedoor.dk

PRØV VORES ONLINE DESIGNVÆRKTØJ PÅ SWEDOOR.DK ALLEREDE I DAG
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PRØV DØREN PÅ DIN EGEN FACADE

DOOR DESIGNER APP
Det kan være svært at forestille sig, hvordan facaden, stuen, badeværelset og
andre dele af i dit hjem vil komme til at se ud med et nyt dørdesign. Hvilken
farve er den rette? Hvilken dørmodel matcher bedst? Skal døren være med glas?
Med vores smartphone app kan du på et billede af din eksisterende indgang
eller af rummene i dit hjem prøve dig frem blandt mange forskellige design
fra vores omfattende sortiment af yderdøre og indvendige døre.
DOOR DESIGNER gør det let for dig at finde frem til præcis den dørløsning,
som opfylder dine ønsker og matcher netop din bolig allerbedst.

Design: FUNCTION Ganges

Design: STABLE GW

n:
Desig

Design:

CHARA

CTER Id

entity

3L

UE 0

UNIQ

1.
2.
3.
4.

DOWNLOAD
APP
FOTOGRAFER
DIT HUS
VÆLG DØR
OG FARVE
FÅ FORHANDLERINFORMATION

DOWNLOAD VORES GRATIS DOOR DESIGNER APP
63

PROFESSIONEL HJÆLP TIL VALG, BESTILLING OG MONTERING AF DIN NYE DØR
Har du styr på, hvilke døre der passer til dit hjem?
Der findes utallige muligheder, når det kommer til valg
af døre i hjemmet, og det kan være svært at overskue.

GØR DET LET
FOR DIG SELV!
DIN DØRMAND kan vejlede dig i dit dørvalg
og hjælpe med bestilling og montering af døren.
DIN DØRMAND gør det lettere for dig,
når du skal have en ny dør, og sikrer dig
kvalitet og godt håndværk fra start til slut.

DIN DØRMAND er Swedoors klub
af lokale, dygtige håndværkere,
som hver dag hjælper boligejere
med renovering og nybyggeri.

FIND DIN LOKALE DØRMAND PÅ DINDØRMAND.DK

JELD-WEN DANMARK A/S
DANMARKSVEJ 9
DK-9670 LØGSTØR
TEL +45 70 130 530
WWW.SWEDOOR.DK

FÅ OVERBLIK PÅ
SWEDOOR.DK
FØLG OS

I BROCHURENS TRYK KAN PRODUKTFARVERNES
GENGIVELSE AFVIGE FRA VIRKELIGHEDEN.
JELD-WEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL
AT FORETAGE PRODUKTÆNDRINGER.

