LAMINATDÖRRAR
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FÖRDELAR
MED LAMINATDÖRRAR
För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan har vi valt ut ett
standardsortiment med ett mycket stort antal färger och träreproduktioner. Med samtliga varianter av målade ytor, fanér, glas,
kantlösningar och i olika kombinationer blir det ett oändligt antal
valmöjligheter.
Dörrar i olika utföranden
• Enkeldörrar eller pardörrar
• Massiva dörrar
• Brandklassade dörrar
• Ljudklassade dörrar
• Dörrar med glasurtag
• Svängdörrar
• Skjutdörrar
• Säkerhetsklassade dörrar
Tålig yta
Laminat är lätt att rengöra och mycket motståndskraftigt mot
slitage, slag, stötar, värme och missfärgning. Det perfekta valet för
krävande utrymmen. Formicas laminat tillverkas enligt EN 438 och
ISO 4586 och är testat för formstabilitet, postformbarhet brandmotstånd samt motståndskraft för olika typer av fysisk påverkan
och kemikalier.

Många möjligheter
Laminat är ett fantastiskt
material och många har
insett vilka möjligheter
den tåliga ytan erbjuder.
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LAMINAT
Enfärgade laminat finns i många olika färger, men för
att göra det lite enklare kan vi erbjuda nedanstående
standardkulörer med extra god tillgänglighet. Skulle
du önska någon annan kulör erbjuder vi dörrar med
laminat ur t.ex. hela Formicas sortiment.
Se www.formica.com

Du kan också välja ett laminat med trämönster till din
dörr för att få ett fanérat utseende. Vi erbjuder nu
även två laminat med liggande fanérriktning. Dessa
trämönstrade laminat är också ett sortiment med stor
tillgänglighet. NCS-referenser och färgnummer hittar
du i ”Mått & Fakta”.

Standard
Alpino
F1040 MAT

Soft white
F7949 MAT

Malibu
F2010 MAT

Chrystal white
F3091 MAT

Pearl
F7934 MAT

Snow white
F2296 MAT

Surf
F7923 MAT

Folkestone
F7927 MAT

Fox
F1994 MAT

Tornado
F1535 MAT

Sparta
F0189 MAT

Fog
F7961 MAT

Lead
F7924 MAT

Terril
F2297 MAT

Aries
F1093 MAT

Otter
F3202 MAT

Citadel
F9266 MAT

Mouse
F7928 MAT

Storm
F7912 MAT

Graphite
F7837 MAT

Diamond black
F2253 MAT

Spectrum yellow
F7940 MAT

Spectrum green
F7897 MAT

Paprika
F2005 MAT

Spectrum red
F7845 MAT

Beaujolais
F0188 MAT

Spectrum blue
F7851 MAT

Ivory oak cross
F5370 MAT

Ebony oak cross
F5477 MAT

Light oak
F6149 MAT

Finn beech
F0190 MAT

Birch
F7921 MAT

Bio-oak
F7603 MAT
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PLASTKANTLIST
Det finns massor av möjligheter att designa din egen laminatdörr från Swedoor. Vi kan nu erbjuda ett sortiment
av laminatdörrar med plastkantlist där kantlisten har samma kulör som dörrbladsytan. Du kan välja mellan dörrar
i gråskalan, allt från vita dörrar till svarta dörrar, men du kan också välja dörrar i hela färgskalan.
Här ser du de olika valmöjligheterna.

Plastkantlist NCS S 0502-G50Y
Laminat F1040 MAT

Plastkantlist NCS S 2500-N
Laminat F7927 MAT

Plastkantlist NCS S 5000-N
Laminat F7928 MAT

Plastkantlist NCS S 7502-B
Laminat F2297 MAT

Plastkantlist NCS S 9000-N
Laminat F2253 MAT

Plastkantlist björk
Laminat F7921 MAT

Plastkantlist bok
Laminat F0190 MAT

Plastkantlist ek 03
Laminat F7603 MAT

Plastkantlist ek 49
Laminat F6149 MAT

Plastkantlist mahogny
Laminat F7008 MAT

KANTLÖSNINGAR
Softkantlist
Kantlösning med softkant är lämplig i miljöer som
kontor, offentliga lokaler, skolor m.m. Som standard
erbjuder vi softkanten i träslag såsom björk, bok, ek
eller furu.
Plastkantlist
Till våra laminatdörrar kan man också välja en
kantlösning med 3 mm plastkantlist på fyra sidor.
Som standard erbjuder vi plastkanten i kulörerna
som visas ovan, eller med trästruktur i björk, bok, ek
eller mahogny. Denna kantlösning är lämplig i tuffa
miljöer som t.ex. sjukhus och industrilokaler.
Aluminiumkantlist
Vill du ha en dörr med extremt tålig kant rekommenderar vi en dörr med aluminiumkantlist. Denna
kantlist ger dörren en spännande design. Önskar
du en dörr med bra motståndskraft mot fuktig miljö
och där man ofta tvättar dörrarna med vatten, så är
denna kantlösning det naturliga valet.

Brandklass EI30, och/eller ljudklass R’w 25dB och R’w 30dB
eller R’w 35dB.

Brandklass EI30 eller EI60 och/eller ljudklass R’w 35dB.

Brandklass EI30 eller EI60 och ljudklass R’w 40dB.
EI60/40dB utföres dubbelfalsad.
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Aluminiumkantlist

UNIKA LÖSNINGAR
Med hjälp av den senaste tekniken kan vi
även tillgodose de flesta önskemålen när det
gäller design och arkitektonisk framtoning
som:

Med vår teknik är det mesta möjligt, så
kontakta oss när färg, form och funktion
skall skapa en harmonisk helhet och unika
lösningar skall förverkligas - i små eller stora
serier.

- kreativa materialkombinationer
- företagslogo
- fotografisk utsmyckning
- detaljarbete
8

Laminatdörrar sätter sin prägel på huset och
framhäver byggnadens arkitektur.

Det finns stora möjligheter att kunna
förverkliga kreativa visioner och skapa
en enhetlig harmoni i inredning och
arkitektur när dörrlösningar inte längre
är en fråga om funktion.
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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,
av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på

www.swedoor.se

Laminatdörrar /// April 2017

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

