våtrumsdörrar

för bostäder och
offentlig miljö
Swedoors våtrumsdörr är den produkt som
lämpar sig bäst, när det finns behov för en hållbar dörrlösning till fuktiga miljöer.
Offentlig byggnation
Dörren har en mycket slitstark yta som dessutom är
mycket lätt att rengöra och rekommenderas därför
till utrymmen där kraven på hygien har hög prioritet.
Privat boende
Våtrumsdörren rekommenderas särskilt till bostäder
där badrummen är små och oftast utan fönster.
Dörren då blir mycket utsatt för både vatten och hög
fuktighet. Den slår sig inte och ruttnar inte, är underhållsfri och lätt att rengöra. Och du sliper kostnader
för reparationer, skador och byte.
• Där vatten- och fuktpåverkan är oundvikligt
• Lätt att rengöra
• Formstabil
• Hygienisk
• Vattenavvisande

Modeller

G01

G03

G21

G23

G26

G64 Ø225 mm
G68 Ø440 mm

G24

Glasinfästning vid övriga glas

Glasinfästning vid runt glas

Design och funktion
Våtrumsdörren levereras som enkeldörr,
pardörr eller skjutdörr med yta av Formica laminat. Den kan också fås med rostfri sparkplåt på båda sidor i olika höjder.
Vi erbjuder också våtrumsdörren i glasat
utförande med 4 mm härdat glas för
rund glasöppning och 6 mm härdat glas
för övriga glasöppningar.
Användningsområden
Sköljrum, omklädning, simhall, produktion, tvättstuga, motion, kök, kontor, toaletter, grovkök, campingplatser, badrum,
SPA, lunchrum, lägenhet.

Karmlösning aluminiumkarm
Till våtrumsdörren rekommenderar vi vår
aluminiumkarm som matchar dörrens
egenskaper perfekt. Karmen är pulverlackerad, RAL 9010 eller natureloxerad,
och levereras med monterade gummiproppar i anslaget för en tyst och
mjuk stängning. Som tillval kan karmen
levereras med tröskelplatta av naturanodiseradaluminium. Samtliga karmar till
och med modul 13 levereras ihopsatta,
inkl. förborrning för montage.
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Karmlösning i trä och stål
Dörrarna kan också levereres med vår
standardkarm i trä eller stål.
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Aluminiumkarm, profiltyp FO
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Dörrbladsmått

625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm
1025 x 2040 mm
1125 x 2040 mm
1225 x 2040 mm

Karmyttermått

Väggöppning

Modul

686 x 2089 mm
786 x 2089 mm
886 x 2089 mm
986 x 2089 mm
1086 x 2089 mm
1186 x 2089 mm
1286 x 2089 mm

710 x 2110 mm
810 x 2110 mm
910 x 2110 mm
1010 x 2110 mm
1110 x 2110 mm
1210 x 2110 mm
1310 x 2110 mm

7 x 21
8 x 21
9 x 21
10 x 21
11 x 21
12 x 21
13 x 21

Konstruktion typ 3
Dörrens tjocklek är 39 mm och fås i två
olika konstruktioner. Som standard är
våtrumsdörren, typ 3, uppbyggd av
extruderad polystyren, typ EPS250, och
ramen består av polyuretanbserad miljöskiva, typ PT300. Denna konstruktion är
belagd med en yta av 2 mm vit laminat.
Dörren levereras med vita plastkantlister
på fyra sidor på dörren.
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ren ytterligare och rekommenderas mellan rum med stor temperaturskillnad.
Dörren levereras med 0,7 mm laminat
i standardkulör och som standard med
plastkantlister på fyra sidor.
Konstruktion typ 1 och 2
Se även våra våtrumsdörrar Typ 1 och 2,
i respektive lätt och massiv konstruktion
med laminat och aluminumkantlister, i
Mått & Fakta på vår hemsida.

Konstruktion
typ 3

Konstruktion typ 4
Våtrumsdörr, typ 4, är uppbyggd på
samma sätt men förstärkt med en 0,3
mm aluminiumskiva, som förstärker dör-

Våtrumsdörren kan erbjudas som enkeldörr, par- och skjutdörr. Se mer i Mått & Fakta på vår hemsida.

Konstruktion
typ 4

3

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 folder.
Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning,
av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.
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Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på
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