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Hör av dig till oss!
Vår erfarenhet finns
alltid tillgänglig för
dig. Hör av dig och
tala med vår kunniga
säljkår, de har alltid
ambitionen att underlätta ditt arbete.
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EXAKT SOM DU TÄNKT DIG

Oavsett om du behöver hundratals dörrar till
ett nybygge eller bara några få till ett trapphus,
arbetar vi på Swedoor för att ge dig bästa
tänkbara service.
Hos oss finns all slags expertis beredd att svara
på dina frågor och på www.swedoor.se kan du
hitta information på egen hand.

DIN DÖRR
EXAKT
SOM DU
TÄNKT DIG

Mer än hundra års erfarenhet av dörrar
Swedoor har anor från förra sekelskiftet.
Detta har gett oss en gedigen erfarenhet
som vi vill dela med oss av. Vi vill vara ditt
bollplank, din expertbank och din inspiratör.
Vi erbjuder dig dessutom marknadens största
utbud med nästan en miljon olika kombinationer och utföranden.
Din dörr, exakt som du tänkt dig!
Våra tambur-, säkerhets- ljud- och brandklassade ytterdörrar tillverkas helt anpassade
enligt dina önskemål och din beställning.
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Stilfull och exklusiv
En säkerhetsdörr kan också vara stilfull och exklusiv. Laserad
ask i olika nyanser är en mycket omtyckt nyhet som höjer
träkänslan till en ny nivå!

Klarlackerad
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Grålaserad

Vitlaserad

Svartlaserad

VARFÖR SWEDOOR?

VARFÖR
SWEDOOR?
I våra dörrar finns mer än 100 års dörrkunskap och
erfarenhet inbyggd och de har dessutom en rad fördelar.
Testade och godkända
Den 1 juni 2011 antog Sverige den nya europeiska standarden
för inbrottsskydd. Därför är samtliga våra tamburdörrar och
inbrottsklassade ytterdörrar godkända enligt denna standard, och
certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB). För
brand- och ljudreduktion är våra dörrar testade hos ackrediterade
testinstitut som SP, DBI m. fl. och certifierade hos SITAC.
Den största risken vid brand är egentligen inte själva branden utan
brandgaserna. Därför är detta infört som ett lagkrav i Sverige
fr.o.m. 1 jan 2013 för bl. a. invändiga lägenhetsentrédörrar. Som
standard är våra tamburdörrar och våra brandklassade ytterdörrar
brandgastäta både för kall och varm rök.
Kännedom och trygghet
Som norra Europas mest sålda dörrar har de testats i alla tänkbara
miljöer vilket gör att vi lämnar en av marknadens bästa garantier.
De flesta som arbetar med dörrar har också erfarenhet av våra
produkter och detta ger en trygghet för dig som kund.
Ett brett utbud
En dörr kan verkligen förändra känslan i en byggnad! Hos oss
på Swedoor hittar du förutom dörrarna i den här broschyren alla
andra tänkbara dörrtyper och kringprodukter. Varför inte passa på
att även titta på vårt sortiment av special- eller innerdörrar när du
ändå byter tambur- eller ytterdörr?

Våra dörrar håller
vad de lovar!
Vårt utbud används av
proffs, och är ofta det
självklara valet då just
kvalitet, design och
känsla sätts i fokus.

Tillverkning på beställning
En annan fördel är att vi äger våra egna tillverkningsenheter. Det
ger dig möjlighet att beställa dörrar helt efter dina krav på funktion
och design. Med vårt stora utbud är chansen dock stor att vi har
en standardiserad lösning av det du önskar. Det behöver alltså inte
kosta mer att få en dörr utöver det vanliga!
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SNYGGT OCH SÄKERT TRAPPHUS
När du söker dörrar till lägenheter och trapphus
bör du starta med ditt behov av skydd mot inbrott,
brand och ljud.
Dörrarna är indelade i olika motståndsklasser
(Resistance Class, RC) mot inbrott.
RC1 är grundstandarden för en tamburdörr och RC2
är en förstärkt tamburdörr. RC3 är en säkerhetsdörr
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med starkt inbrottsskydd.
Samtliga dörrar klassas enligt den nya nu gällande
europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar
EN 1627 (läs mer på sida 10). Samtliga dörrar finns
med olika värden vad gäller brandskydd (EI),
ljuddämpande egenskaper (dB) och brandgastätning
kall rök (Sa), varm rök (Sm).

TAMBURDÖRRAR

Designmöjligheterna är värda att
utnyttjas! Du kan fritt kan välja
bland olika färger, ytmaterial och
dekorer på din säkerhetsdörr.
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VÄLJ INBROTTSKLASS
De olika inbrottsskyddande dörrarna kan fås med alla de olika
nivåerna av brandskydd och ljuddämpande egenskaper.
Inbrottsskyddet är vad som skiljer dörrklasserna åt.
RC1 och RC2 brukar med ett annat namn kallas för tamburdörr,
och RC3 för säkerhetsdörr.
Tamburdörrarna ger ett bra grundskydd mot inbrottsförsök och
är alltså en utmärkt basmodell för lägenheter i flerfamiljshus.
Säkerhetsdörren som har en invändig konstruktion av stålplåt
innebär ett förstärkt inbrottsskydd.
Tamburdörr RC1 EN 1627
Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN
1627 RC1. De testas mot statisk och dynamisk belastning, där
en uppsättning av småverktyg som kniv, småmejslar m.m. får
användas.
•
•
•

Dörren kan levereras i ljudklass R’w 35dB eller R’w 40dB.
Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
Dörren levereras med rök/-brandgastäthet för kall och
varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.

Tamburdörr RC2 EN 1627
Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN
1627 RC2, dvs de står emot inbrottsförsök i minst 15 minuter
varav 3 minuter aktiv bearbetning på dörren med diverse verktyg
såsom skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg.
•
•
•
•

Dörren kan levereras i ljudklass R’w 35dB eller R’w 40dB.
Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
Dörren levereras med rök/brandgastäthet för kall och
varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
Dörren levereras med långskylt som skydd för låset.

Säkerhetsdörr RC3 EN 1627
Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN
1627 RC3, dvs den står emot inbrottsförsök i minst 20 minuter
varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med diverse verktyg
lika RC 2, men därutöver även en kofot och flera skruvmejslar.
•
•
•
•
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Dörren kan levereras i ljudklass R’w 35dB eller R’w 40dB.
Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
Dörren levereras med rök/brandgastäthet för kall och
varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
Dörren levereras med långskylt som skydd för låset.

TAMBURDÖRRAR

510

2500

VÅRA STANDARDLÅS
Som standard förser vi våra dörrar med nästa generations lås, Assa
510 respektive 2500 (2500 med ”hemma bekväm / borta säker” funktion). Dessa lås är förstärkta och förbättrade på flera sätt jämfört med
tidigare låstyper och har dessutom ett nytt sätt att låsa dörren: Dörren
reglas genom att trycket förs uppåt, som sedan blockeras genom 360
graders nyckelvridning. Detta gör att dörrbladet fixeras och låsets
hakregel inte utsätts för listtryck. Denna funktion medför tre stora
fördelar:
•
Ökat inbrottsskydd eftersom möjligheten att få in inbrottsverktyg mellan dörrblad och karm försvåras.
•

Enklare att öppna! Eftersom låskolven inte belastas krävs
minimal handkraft för att vrida runt nyckel och vred.

•

Energibesparing! Eftersom dörren alltid vilar på tryckesfallen
och på så sätt fixeras i optimalt läge, minimeras både luft-,
värme- och dessutom ljudläckage.

OBS trycket måste klara reverserade tryckesrörelser.
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FÄRG, MATERIAL
DESIGN OCH MÖNSTER
Är estetik lika viktigt som funktion? Med
en dörr från Swedoor slipper du att välja!
Vi erbjuder exempelvis dörrar med vackra
ytmaterial som trä eller laminat. Dörren kan
också målas eller förses med pålimmad dekor.
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Bor du i ett äldre hus kan du alltså få alla
säkerhetsegenskaper för en modern dörr utan
att offra den fina designen på din gamla.
Perfekt vid renovering av äldre eller K-märkta
hus.

Slät målad
Sober, diskret och lätt
att hålla ren.

Fanérade dekorer
och speglar
Ger möjlighet till vackra
utsmyckningar.

Mönsterlagt fanér
Ger med enkla medel
en exklusiv känsla

Slät fanér
Skapar en mjukare och
mer klassiskt gedigen
känsla.

Laminat
Ger en ren och tålig
dörr. Välj plast- eller
softkantlist. Plastkantlist erbjuds ej i 40 dB.
(Säkerhetsdörr, 40 dB
erbjuds ej i laminat.)

Spårfräsning
Kan ge dörren allmogekänsla eller skapa ett
modernt intryck om
du väljer ett rakare
mönster.

Dekor med profil
Ger en klassisk och
sober känsla.

Dekor utan profil
Ger ett modernt och
stilrent utseende.

TAMBURDÖRRAR

Standardmönster och mönsterlagt fanér

Slät

01L

03L

04L

03

04

05

02B

04N

58

27

E03

E04

E06

E08

E09

E10

E linjen 1

Typ

Slät

01L

03L

04L

03

04

05

02B

04N

58

27

Målad

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Fanérad (liggande eller stående riktning)

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Laminat

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Spårfräst målad (M)

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

Spegelfräst målad (S)

7

7

7

4

4

4

4

4

4

7

4

Dekor, utan profil (D), målad eller fanérad

7

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

Dekor, med profil (DP), målad eller fanérad

7

7

7

4

7

7

4

7

4

7

7

Dekor, med profil och fyllning (DPF), målad eller fanérad

7

7

7

4

7

7

4

7

4

7

7

Spårfräsningar

Spårfräsning 5,5 mm x 1,5 mm

Spårfräsning 12 mm x 1,5 mm

Spårfräsning 38 mm x 1,7 mm

Dekorpålimning
Dekorpålimning utan profil
Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)
120

D/01L

D/03L

D/04L

Dekorpålimning med profil
Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)
120

DP/04L

DP/04N

DP/05

Dekorpålimning med profil och fyllning
Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)
40

DPF/04L

DPF/04N

120

DPF/05
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Ringklocka
Mekanisk ringklocka,
så man slipper tänka på
batteribyten.

TILLBEHÖR OCH TILLVAL
Extralås, brevinkast, trepunktslås eller varför inte en dörrkik för extra trygghetskänsla.
Listan på tillbehör kan göras lång och här finner du några exempel.
Hakregellås modell 510 och extra kraftiga gångjärn ingår som standard. Ytan på
tillbehören är generellt blanka, men vissa kan även beställas i mässing eller matt krom.

Långskylt
Ger ett extra skydd och skyddar
dessutom dörren från repande nycklar.
Ingår till alla dörrar inom RC2 och RC3.
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TAMBURDÖRRAR

Brevinkast
Kan vara klokt att ha, även om posten lämnas i
entrén (ej för 40 dB-dörrar).

Dörrkik
Ger dig tryggheten att se vem som
ringer på din dörr innan du öppnar.

Extralås
Komplettera med ett extralås
för ökad säkerhet.

3-punktslås
MPL 410 resp
MPL 2002

Nyckeltub
Med nyckeltub undviker du
behovet av dyra huvudnyckelsystem. Lägenhetsinnehavaren
kan själv avgöra när vaktmästaren
skall få tillgång till bostaden.
Låscylinder ingår inte.
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KARMAR
För nyproduktion har vi alla typer av karmar för dörrar i standardmåtten 9x21
och 10x21 (karmyttermått 886x2089 mm resp 986x2089 mm). Träkarmar
fungerar för alla tamburdörrar och kan väljas med fanérad eller målad yta.
Karmdjup på 93 mm är standard, men du kan också välja ett djup som följer
väggens tjocklek. För säkerhetsdörrar krävs stålkarmar. Välj önskat karmdjup,
foderbildning och färg. Stålkarmen levereras vitmålad som standard men kan
även beställas i Swedoors Greyline-skala eller i valfri kulör.

Minikarm - perfekt vid renovering
Måtten på karmarna i äldre trapphus passar sällan dagens standarddörrar. Vissa väljer då att riva loss den gamla karmen för att byta till en ny, med påföljd
att den omgivande väggen riskerar att skadas. Detta sätt kan även medföra
stora extrakostnader om de boende behöver flytta ut under renoveringen. På
så vis blir dörrbytet onödigt dramatiskt och kräver en evakuering av alla boende helt i onödan. Med vår Minikarm får du en betydligt smidigare lösning.
Istället för att riva loss den gamla karmen, använder vi den som mall för den
nya minikarmen. Den är av stål och finns i olika profiler för både tambur- och
säkerhetsdörrar och för alla ljudklasser samt brandklass EI30. Man kan välja
om man vill att Minikarmen skall bilda ett nytt foder ut mot trapphuset eller
om man endast vill klä in den gamla dörrfalsen. Minikarmen passar i de flesta
dörrfabrikanters karmar och bytet går snabbt. Det tar bara någon timma för
en van montör.
Förstärkt tröskel
Till Minikarmen kommer en falsad metalltröskel att monteras över den gamla.
På så vis sluter dörren tätt och tröskeln blir lika stark som Minikarmens stålkonstruktion.

Väggen kan få skador om man måste
plocka bort den gamla karmen.

Tröskelskena vid minikarm

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

Sm

SILENCE LOFTGÅNGSDÖRRAR

LJUD, BRAND, RÖK
OCH SÄKERHET
Våra klassade ytterdörrar Silence och Silence High kan
kombineras nästan in i det oändliga. De flesta av våra modeller
i ADVANCE-LINE kan beställas med olika klassningar gällande
brand, rök, ljud och säkerhet, eller en kombination av alla.
I produktmatrisen på sida 35 hittar du de klassningar som går
att få på respektive dörrmodell.
Hitta din egen favorit och inspireras med vår onlinefunktion
Designverktyget, som ger dig möjlighet att prova ytterdörrarna
i verkliga miljöer. Du hittar funktionen på swedoor.se.
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YTTERDÖRRAR

Silence Amazon
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Silence Cifro
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PERFEKT FÖR
LÄGENHETER

YTTERDÖRRAR

SILENCE

- I MARKPLAN ELLER LOFTGÅNG
En dörr som passar dig!
Som utgångspunkt kan du enkelt välja den dörrtyp och
design som du gillar bäst, och därefter välja klassningar
och egenskaper du behöver.
Ljudklassade ytterdörrar passar både i loftgångshus och
för lägenheter i markplan, men även till hus i villaområden med mycket ljud runtomkring - till exempel vid
högtrafikerade vägar eller flygplatser. Den här dörrtypen
klarar vårt skandinaviska klimat, och dämpar buller med
upp till Rw44dB i Silence High.
På denna dörrtyp är tätningslisterna lite kraftigare.
Tröskeln av aluminium och ädelträ är handikappanpassad.
En patenterad distanskloss skyddar karmen mot röta.
Dörrbladet har en patenterad konstruktion och hänger på
tre justerbara och bakkantssäkrade gångjärn.
Loftgångsdörrar ger ett bra basskydd mot inbrott och har
en konstruktion som dämpar ljud upp till Rw44dB. Den
kan även kombineras med andra egenskaper, exempelvis
brand, rök och säkerhet. Dörrens yta är HDF (High Density
Fiberboard) som både är lättskött och mycket fukttålig.
Dörren är solid och levereras täckmålad i vitt som standardkulör. Du kan naturligtvis beställa den i en valfri NCSkulör. Vitt eller svaga grå kulörer är vanligast. Men tänk
på att en ny färg eller design helt kan förändra känslan
hos byggnaden.
Så passa på att utforska valmöjligheterna!

21

Silence Indus

I kvarteret ”Klyvaren” i
Malmö möts man av en
varm och naturnära känsla,
där sprakande gulröda höstfärger möter grönska i form
av gräsmattor, planteringar
och sedumtak. Naturen
handlar också om tystnad
och här har vi levererat våra
loftgångsdörrar med 43dB
ljudisolering. Dörrarna
har också försetts med
runda glasöppningar för att
få in solens naturliga ljus i
lägenheterna.
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SILENCE LOFTGÅNGSDÖRRAR
Loftgångsdörrar är en typ av lägenhetsytterdörrar som passar lägenheter utan slutna
trapphus. Dessa dörrar klarar vårt skandinaviska klimat och de kan även ge ett bra
skydd mot både brand och säkerhet.
• Har en särskild sandwich-konstruktion som ger ljuddämpning 37-44dB
• Kan kombineras med brandklass EI130 (och EI230)
• Kan kombineras med röktäthet Sa och Sm
• Kan kombineras med säkerhetsklass RC3
• Kan fås i de flesta ytterdörrsmodeller
• Möjlighet till dolda gångjärn (ej med RC3)
• Kan kompletteras med sidoljus
All teknisk information gällande de olika klassningarna
hittar du i Mått & Fakta, www.swedoor.se/mattofakta

Målade dörrar
Dörren levereras vitmålad (NCS S 0502-Y) som standard. Som tillval
erbjuds ett antal baskulörer. Är det ingen av dessa som passar, löser
vi även de flesta specialkulörer.
23
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BRAND & RÖK
Brandklassning
Efterfrågan på brandklassade ytterdörrar ökar stadigt och
därför erbjuder vi många av våra ytterdörrar i ADVANCELINE i brandklassat utförande. Dessa ytterdörrar används ofta
där ytterdörren eller groventrédörren placerats i nära anslutning till carport, garage eller annan intilliggande byggnad. En
brandklassad ytterdörr kan också med fördel användas mellan
bostadsutrymme och sammanbyggt garage där lagkrav kräver
brandklassning. Dessa dörrar är klassificerade för 30 minuters
brandmotstånd d.v.s klass EI130 (och EI230), vilket de klarar med
god marginal.
En brandklassad ytterdörr har infrästa brandskyddslister som
sväller och ger brandskyddstätning då brand uppstår. Brandskyddslisten är dold bakom tätningslisten, för ett renare uttryck.
Karmarna har kvistfritt massivträ, kullagrade eller infällda gångjärn, den patenterade JELD-WEN-tröskeln, och ett justerbart
säkerhetsslutbleck.
Brandgastäthet
Rätt dörr kan hindra giftiga gaser från att spridas via trapphus,
hisschakt och andra utrymningsvägar. När det brinner kan en
rökgastät dörr nämligen vara skillnaden mellan liv och död. Lagen kräver att tätheten hos dörrarna ska vara testade vid olika
röktemperaturer och tryckskillnader. Här skiljer man på kallrök
(Sa) och varmrök (Sm) där varmrök innebär ett striktare krav som
exempelvis krävs i flerbostadshus. Tanken är att säkerheten ska
öka vid vistelse i hemmet, på hotell och i offentliga byggnader.
Dörrarna som uppfyller Sm klarar även kraven för Sa. En dörr
med Sa har genomgått tester vid röktemperatur 20°C, och
tryckskillnad på 25 Pa. Klass Sm har testats vid 200°C, och
tryckskillnaden 50 Pa.
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SÄKERHETSYTTERDÖRRAR

UNIKA SÄKERHETSYTTERDÖRRAR I TRÄ
Våra säkerhetsklassade ytterdörrar är lika snygga som vilka designdörrar som helst. Och det
utan att dörrarna förlorar några som helst säkerhetsaspekter. För villaägaren innebär detta
unika ytterdörrar – medan inbrottstjuven får en tuff match.
Säkerhetsklassade ytterdörrar är inte alltid särskilt estetiskt tilltalande. Swedoors säkerhetsklassade
ytterdörrar i trä ändrar på detta och tillgodoser behovet av ett nordiskt och naturligt träbaserat utseende.
Med bättre isolerförmåga och designmöjligheter är Swedoors dörrsortiment ett välkommet tillskott på
marknaden.
Något som är ganska unikt med dörrsortimentet, säkerhetsklassat RC3 enligt EN 1627, är möjligheten att
sätta in glas i dörren, något som tidigare har krävt dyra speciallösningar. I det breda sortimentet finns även
dörrar som är lämpliga som altandörrar, som klarar kraven för att få klassas som säkerhetsdörrar.
Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet bostadsinbrott stigit med hela 52 procent under
de tio senaste åren, och många villaägare är också oroade för att inte kunna resa iväg på semester utan
att riskera att få inbrott. Att tjuvarna ibland är så fräcka att de inte drar sig för att göra inbrott när familjen
ligger hemma och sover, har gjort att många villaägare har valt att förse hallen med metallgrindar eller
ståldörrar. Något som nu inte längre behövs när design och säkerhet kan gå hand i hand.
Detta innebär en säkerhetsklassad ytterdörr
Olika säkerhetsklasser visar hur motståndskraftiga produkten och materialet är mot inbrott, vandalism, etc.
Klass RC3 enligt standard EN 1627 innebär att dörren under test motstår inbrottsförsök i minst 5 minuter
där tjuven använder verktyg som bland annat kofot.
Nästan alla våra ADVANCE-LINE ytterdörrar går att få med säkerhetsklassning RC3.

Se vår reklamfilm om säkerhetsytterdörrar på vår hemsida

www.swedoor.se/rc3
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YTTERDÖRRAR
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Energi och hållbarhet

ARCTIC - YTTERDÖRRAR FÖR
ENERGISMARTA HEM
Energivärde
Arctic ytterdörrar från Swedoor kännetecknas av låga energivärden. Dörrarna
är testade enligt Europastandarden (EN 14351-1) och har ett godkänt U-värde
mellan 0,59-0,72 beroende på glasöppningens storlek. Dessa dörrar hjälper dig
att hålla värmen och gör att du på sikt kan spara många sköna kronor i minskad
energiförbrukning.
Miljö
Lägre energiförbrukning är inte bara bra för plånboken utan även för miljön.
Dagens fokus på energibesparing gör att isolermaterialens miljöpåverkan ofta
kommer i skymundan. Swedoor arbetar aktivt med miljöfrågor och verkar för
hållbar utveckling. Vi strävar efter att så långt som möjligt använda miljövänliga processer och återvinningsbara material. Detta gäller naturligtvis även våra
lågenergidörrar.
Design
Designen bygger på våra modeller i Classic- och Function-serien som gör att det
finns modeller som passar de flesta hustyper. Dessa ”gröna” dörrar erbjuds som
standard i vitt men du kan också välja bland de flesta färgnyanser.
Säkert val
Våra lågenergidörrar håller vad de lovar! Förutom officiellt godkända mätmetoder för U-värde, håller de samma höga kvalitet som våra övriga ytterdörrar
i ADVANCE-LINE. Eftersom de också är utrustade med bland annat hakregellås,
bakkantssäkringar och förstärkt säkerhetsslutbleck, hindrar de inte bara energitjuven utan även den vanliga inbrottstjuven.
Att dessa lågenergidörrar framgångsrikt har testats i fullskaliga pilotprojekt
sedan 2006, borgar för din trygghet.
Smart konstruktion
Dörrarna har också konstruerats för att kunna passa i gamla karmar*. Detta gör
att det enkelt och kostnadseffektivt, går att uppgradera sin tidigare dörrlösning
utan att behöva anlita fackman.
Välkommen att ta steget mot en grönare morgondag!
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*Gäller karmar från Swedoor och Kilsgaard med två kullagrade gångjärn, från 2004 eller senare.

YTTERDÖRRAR

FAKTA
Konstruktion
Extra isolerande sandwichkonstruktion.
Dubbla aluminiumplåtar för ökad
stabilitet. Väderbeständiga ytskivor och
glaslister.
Dörrtjocklek
A-mått 93 mm,
B-mått 23 mm
Karmdjup
105 mm
Beslag
Kullagrade justerbara gångjärn med
inbrottsskyddande bakkantssäkringar. Hakregellås 2500 med
hemma/borta-funktion. Förstärkt
justerbart säkerhetsslutbleck.
Tröskel
Handikappsanpassad tröskel med
värmebehandlat hårdträ och aluminium.
Tröskeln har en patenterad konstruktion
som effektivt hindrar väta att tränga upp
i karmen.
Glastyp
Klarglas som standard.
Cotswold och sandblästrat glas som tillval.
Öppningsmått vid 90°
M08 608 mm, M09 708 mm,
M10 808 mm, M11 908 mm.
Tänk på att
Arctic-dörrarna är 27-30 mm tjockare än
en standard ytterdörr. Vi levererar ett kit
med längre fyrkantsstav, skruvar och
hylsor till de trycken som finns i prislistan.
Övriga trycken kan ha andra skruvstorlekar och detta måste undersökas från
fall till fall.

Silence Indus
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Silence Drop med sidoljus
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YTTERDÖRRAR

SIDOLJUS
Skapa energi - släpp in ljuset!
Din ytterdörr och entré har fantastiska möjligheter att skapa
ljus och värme i ditt hem. Entrén utgör gränsen mellan inne och
ute, mellan ljus och mörker. Låt därför dörren bli del av den
”helhet” som suddar ut denna gräns. På så sätt blir din entré
en ljus och varm mötesplats som ger energi till både dig och din
omgivning.
Med utgångspunkt från dörren kan du skapa olika entrépartier
med hjälp av sidoljus. Med ett sidoljus får du in extra ljus och
dessutom möjlighet att se vem som kommer på besök. Väljer
du sidoljus på båda sidor om dörren, skapas en harmonisk
symmetri.
Sidoljus kan fås i fyra olika utföranden, och med alla klassningar
och glastyper.* De går även att få i nästan alla NCS S och RAL.
Max storlek M6x21 på grund av vikt (M5x21 i RC3).

Silence Basic

SL0
SL1
SL2
SL3
SL0
SL1
SL2
SL3

Ljudvärde

Modell

SIDOLJUS

Modell

SIDOLJUS

47dB

Klassning
Silence

U-värde
Basic EI30 SaLjudvärde 47dB

Silence
Silence

Basic EI30 38
Sm(-3; -10) dB 47dB 1,6

Silence RC3

(-3; -10) dB
Silence Basic EI30 38
RC3
Sa
47dB 1,6

Silence EI130 Sa

38 (-3; -10) dB

Silence EI130 Sm

38 (-3; -10) dB

Silence High

47dB

1,6
1,6

Silence High EI30 S43
a (-3;-10) dB 47dB 1,6
Silence EI 30 S RC3
1

a

Silence
Silence
High High EI30 S
47
m(-3; -10) dB 47dB 1,6
SilenceSilence
High RC3
High

47 (-3;S -10) dB 47dB 1,6
EI30 RC3
a

Silence High EI130 Sa

43 (-3; -10) dB

1,6

Silence High EI130 Sm

43 (-3; -10) dB

1,6

Silence High EI130 Sa RC3

43 (-3; -10) dB

1,6

SL0

SL1

SL2

SL3

Gäller bredd 449-748. För mindre storlekar lägg till 0,2, för större dra ifrån 0,1.

*Med undantag för varm rök/brand i kombination med RC3 (då endast på öppningssidan).
31

Silence Barents

LOFTGÅNGSDÖRRAR SILENCE

TEKNISK INFORMATION
Dörrarna levereras med enkelfalsad eller dubbelfalsad karm, beroende på ljudklass och hängning.

Bakkantssäkringen går in i karmen och säkrar dörren även om
gångjärnen skulle sågas av. Kullagrade gångjärn som är justerbara
i både höjd- och sidled. Character har dolda gångjärn (ej RC3).

Låshus 2500, försett med en
hakregel som får ett mycket
säkert grepp i karmens slutbleck.
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Slutbleck av extra kraftig
konstruktion och justerbart är
färdigmonterat vid leverans.

Tröskel i kombination av ädelträ och aluminium, som
är handikappvänlig. En patenterad vattenbeständig
distansklots skyddar karmträet mot röta.

TEKNISK INFORMATION

YTTERDÖRRAR

RC3

Karmhylsa
Maskingängad för infästning till karmbeslag, tillverkad av härdat
stål. 8 stycken på varje karmsida, alltså dubbel infästning. Sitter fast i
förstärkningsbeslaget på karmens baksida.
Glas
Säkerhetsglas som tål 5 minuters ihållande inbrottsförsök i testmiljö.
Karmförstärkningsbeslag
Beslag till blecksida och gångjärnssida som är fästa på baksidan av
båda karmsidor.
Slutbleck
Tre slutbleck per karm, till hakreglar (spanjolett). Förstärkt typ,
fastskruvad i karmförstärkningsbeslaget.
Gångjärn
Tre förstärkta gångjärn, fastmonterade i förstärkningsbeslaget.
Dörrförstärkningsbehör och täckskylt
Dörrförstärkningsbehör med dold förstärkning på låskistan.
Hakregellås
Förstärkt 3-punkts spanjolett.
Låscylinder
Cylinderstandard d1312 (tillval, erbjuds endast som monterad).
Möjligt att beställa kopieringsskyddad cylinder d1212.
Storlekar
KYH M20-22 och KYB M8-11, övriga efter förfrågan.
Observera att karmens förstärkningar gör att
karmyttermåttet ökar 12 mm på bredden jämfört
med en standard ytterdörr. Ex modul 10 blir KYB
1000 mm istället för KYB 988 mm.
Spanjolett

Låscylinder D1312

Gångjärn

Slutbleck

Vredskylt

Dörrförstärkningsbehör
33

SILENCE

TILLBEHÖR
Beroende på modell, klassning och glas, finns det olika alternativ på tillbehör. Här ser du några exempel.
Tänk på att dörrkik och ringklocka ger 1dB mindre ljudreduktion.

Dörrkik
Ger dig tryggheten att se vem som
ringer på din dörr innan du öppnar.

Ringklocka
Mekanisk ringklocka, så man
slipper tänka på batteribyten.

Målade dörrar
Dörren levereras
vitmålad (NCS S 0502-Y)
som standard. Som
tillval erbjuds ett antal
baskulörer. Är det ingen av
dessa som passar, löser vi även
de flesta specialkulörer.
En del dörrar kan även levereras med ekfanér.

Sparkplåt
För att minska slitage i
trånga utrymmen.

Extralås
Komplettera med ett extralås
för ökad säkerhet (ej RC3).

Trycke
Vi erbjuder flera modeller,
i olika utföranden.

CHARACTER

Klassning
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Beat

Cifro

Digits

Drop

Canvas

Lilly

Luna

Ocean

Orbit

Note

Numerus

Orion

Pixel

Prisma

Step

Tone

Pictor

Ponto

Tulip

Cosmos

Orchid

Dots

Pulse

Leon

Tajo

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Silence

38 (-1; -2) dB

1,1

41 (-2; -6) dB

0,79

38 (-1; -2) dB

1,3

38 (-1; -2) dB

1,3

Silence RC3

39 (-1; -2) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

39 (-1; -2) dB

1,2

7

7

Silence EI130 Sa

38 (-1; -2) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

38 (-1; -2) dB

1,1

7

7

Silence EI130 Sm

38 (-1; -2) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

7

7

7

7

Silence EI130 Sa RC3

39 (-1; -2) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

7

7

7

7

Silence High

40 (-1; -3) dB

1,1

43 (-3; -8) dB

0,79

40 (-1; -3) dB

1,3

40 (-1; -3) dB

1,3

Silence High RC3

41 (-1; -3) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

41 (-1; -3) dB

1,2

7

7

Silence High EI130 Sa

40 (-1; -3) dB

1,0

43 (-3; -8) dB

0,79

40 (-1; -3) dB

1,1

7

7

Silence High EI130 Sm

40 (-1; -3) dB

1,0

43 (-3; -8) dB

0,79

7

7

7

7

Silence High EI130 Sa RC3

41 (-1; -3) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

7

7

7

7

*Anger värdet för utåtgående dörr. Inåtgående dörr får värdet 43 (-3; -8)

Cosmos, Dots, Leon & Tajo erbjuds endast i standardstorlek (10x21)

CLASSIC

Albinoni

Klassning

Bizet

Clementi

Händel

Ives

Satie

Schubert

Schumann

Beethoven Grieg

Puccini

Ravel

Debussy

Sousa

Delius

Smetana

Scarlatti

Wagner

Brahms

Corelli

Monteverdi

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Silence

37 (-1; -3) dB

1,1

41 (-2; -6) dB

0,79

37 (-1; -3) dB

1,1

37 (-1; -3) dB

1,3

Silence RC3

38 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

38 (-1; -3) dB

1,0

38 (-1; -3) dB

1,2

Silence EI130 Sa

37 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

37 (-1; -3) dB

1,0

37 (-1; -3) dB

1,1

Silence EI130 Sm

37 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

7

7

7

7

Silence EI130 Sa RC3

38 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

38 (-1; -3) dB

1,0

7

7

Silence High

41 (-1; -5) dB

1,1

43 (-3; -8) dB

0,79

41 (-1; -5) dB

1,1

41 (-1; -5) dB

1,3

Silence High RC3

42 (-1; -5) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

42 (-1; -5) dB

1,0

42 (-1; -5) dB

1,2

Silence High EI130 Sa

41 (-1; -5) dB

1,0

43 (-3; -8) dB

0,79

41 (-1; -5) dB

1,0

41 (-1; -5) dB

1,1

Silence High EI130 Sm

41 (-1; -5) dB

1,0

43 (-3; -8) dB

0,79

7

7

7

7

Silence High EI130 Sa RC3

42 (-1; -5) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

42 (-1; -5) dB

1,0

7

7

Debussy, Delius, Scarlatti, Wagner går ej att få med Sm pga antal glas.

FUNCTION

Klassning

Amazon

Baltic

Bengal

Erie

Indus

Niger

Nile

Tahoe

Caribbean Coral

Hudson

Michigan

Donau

Suez

Volga

Barents

Bering

Ganges

Elbe

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Ljudvärde

U-värde

Silence

37 (-1; -3) dB

1,1

37 (-1; -3) dB

1,1

41 (-2; -6) dB

0,79

37 (-1; -3) dB

1,3

Silence RC3

38 (-1; -3) dB

1,0

38 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

38 (-1; -3) dB

1,2

Silence EI130 Sa

37 (-1; -3) dB

1,0

37 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

37 (-1; -3) dB

1,1

Silence EI130 Sm

37 (-1; -3) dB

1,0

7

7

41 (-2; -6) dB

0,79

7

7

Silence EI130 Sa RC3

38 (-1; -3) dB

1,0

38 (-1; -3) dB

1,0

41 (-2; -6) dB

0,79

7

7

Silence High

41 (-1; -5) dB

1,1

41 (-1; -5) dB

1,1

43 (-3; -8) dB

0,79

41 (-1; -5) dB

1,3

Silence High RC3

42 (-1; -5) dB

1,0

42 (-1; -5) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

42 (-1; -5) dB

1,2

Silence High EI130 Sa

41 (-1; -5) dB

1,0

41 (-1; -5) dB

1,0

43 (-3; -8) dB

0,79

41 (-1; -5) dB

1,1

Silence High EI130 Sm

41 (-1; -5) dB

1,0

7

7

43 (-3; -8) dB

0,79

7

7

Silence High EI130 Sa RC3

42 (-1; -5) dB

1,0

42 (-1; -5) dB

1,0

44 (-3; -9) dB*

0,79

7

7

Donau, Coral, Hudson, Caribbean, Michigan, Suez går ej att få med Sm pga antal glas eller kantlist..
Röktäthet - när en dörr har klassning Sm (S200) har den även automatiskt klassning Sa.
Brand - när en dörr har klassning EI130 har den även automatiskt EI230.
Vissa dörrar kan fås med ljud, brand och varm rök på öppningssidan. Dörrar med stort glas visas inte i matrisen. De blir för tunga och kan inte erbjudas med
ljud, brand eller rök. Se sidan 25 för mer information. Uppgivet U-värde gäller för klarglas. Vid val av andra glas blir U-värdet lite högre för samtliga dörrar.
Rw-värdet är deklarerat enligt NS-EN 14351-1. *Anger värdet för utåtgående dörr. Inåtgående dörr får värdet 43 (-3; -8)
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och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både
oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande
och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som
presenteras i denna broschyr.
Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning,

Tamburdörrar, säkerhetsdörrar, klassade ytterdörrar

Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi

av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på

www.swedoor.se
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