EXPRESSSORTIMENT

KOMPLETT LEVERANTÖR
Med Swedoor som dörrpartner får du
marknadens bredaste sortiment, bästa
service och förutsättningar att tillgodose
alla dina behov.
Tillgänglighet är ofta en av de viktigaste parametrarna
som påverkar dörrvalet. Därför har vi marknadens
bredaste dörrsortiment på lager för omgående
leverans.
När det handlar om projektanpassade dörrar har du
som kund ofta blivit hänvisad till längre leveranstider.
Vårt ”expressortiment” med kort leveranstid, innebär
att vi, förutom lagersortimentet, kan erbjuda ett utökat
projektdörrssortiment med en leveranstid på cirka tre
veckor.

Trots att sortimentet har så kort leveranstid, finner du
allt från oklassade massivdörrar till olika brand- och
ljudklassade produkter. Här finner du också dörrar i
specialutförande som skjutdörrar och dörrar med
integrerat klämskydd.
I expressortimentet finns också ett basutbud av
glaspartier med ljudreduktion upp till 40dB.
Om du trots allt skulle sakna något i expressortimentet
finner du detta som tidigare i vårt ordinarie
beställningssortiment.

BRETT SORTIMENT
Våra massivdörrar i expressortimentet
levereras antingen som laminatbeklädda
dörrar med tålig yta, målade i valfri NCS,
eller med vackert ädelträfanér.
I vårt utökade sortiment av laminatdörrar
har vi tagit med de mest frekventa laminatkulörerna i vårt expressortiment.
Laminatdörrarna i expressortimentet förses
med slagtålig plastkantlist. Förutom våra
standardkantlister i träimitation bok, björk,
ek och mahogny erbjuder vi även kantlist
i matchande eller avvikande kulör till
laminaten.

Laminat K1040 MAT

Laminat F7927 MAT

Laminat F7928 MAT

Laminat F2297 MAT

Laminat F2253 MAT

Laminat K7603 MAT

Plastkantlist: NCS S 0502-G50Y
Laminat: K1040 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: Ek 03
Laminat: K7603 MAT

Plastkantlist: Ek 49
Laminat: F1040 MAT

Plastkantlist: bok
Laminat: F1040 MAT

Plastkantlist: björk
Laminat: F1040 MAT

Plastkantlist: mahogny
Laminat: F1040 MAT

STANDARD & TILLVAL
Målade och fanérade dörrar
Här erbjuder vi en oändlig kombination och
anpassning till övrig färgsättning, och fritt kunna
skapa den färgsättning man önskar.
Standardkulören är vit, NCS S 0502-Y.

Ask

Bok

Björk

Furu

Ek

Lönn

Körsbär

Dörrarna i expressortimentet levereras som standard med lås 565. Alternativa låskistor kan levereras.
Karmen tillverkas av furu och levereras obehandlad eller vitmålad (NCS S 0502-Y).
Karmarna kan också fås i valfri NCS S-kulör eller med björk-, bok- eller ekfanér.
Obehandlade och målade karmar erbjuds med karmdjup 93, 96, 100, 105, 110, 115, 118, 121, 125, 128, 146,
150, 160, 170, 180, 200 mm. Fanérade karmar erbjuds i djup 93 och 118 mm.
I expressortimentet finns olika tröskellösningar så som falsad tröskel och gummitröskel med släplist.
Oklassade dörrar kan levereras med tröskelplatta eller utan tröskel.

Tröskelplatta

Falsad tröskel

Massiv gummitröskel
med släplist

Falsad tröskelplatta med släplist
Denna variant finns ej till fanérad karm i
Expressortimentet.

EXPRESSORTIMENT MASSIVDÖRRAR

Oklassad

För offentliga miljöer där det ställs krav
på slitstyrka. Användningsområde är
t.ex. toaletter, lager och kontor. Erbjuds
även i klämfritt utförande.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20
x 20/21

Klass EI30

För offentliga miljöer där det ställs krav
på slitstyrka samt brandegenskaper.
Användningsområde är t.ex. kontor och
konferensrum med brandkrav. Erbjuds
även i klämfritt utförande. Dörren kan
även erbjudas med rök/brandgastäthet
för kall rök (Sa) enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20
x 20/21

Klass EI30 R’w 25dB

För offentliga miljöer där det ställs krav
på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex.
kontor och konferensrum med krav på
ljudreduktion och ev brandkrav.
Erbjuds även med enbart ljudkrav.
Dörren kan även erbjudas med rök/
brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt
EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

Klass EI30 R’w 30dB

Klass EI30 R’w 35dB, 40 mm tjock

Klass EI30 R’w 35dB 60 mm tjock

Klass EI30 R’w 40dB 40 mm tjock

För offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. kontor och konferensrum med
krav på ljudreduktion och ev. brandkrav. Erbjuds
även med enbart ljudkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt
EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka
samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. till entrédörr till äldreboende eller kontor med krav på ljudreduktion och ev brandkrav.
Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet
för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21
I expressortimentet kan vi även erbjuda
tamburdörrar i inbrottsklass RC1 och RC2
enligt EN 1627

För offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka samt
brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex.
kontor och konferensrum och förskolor med krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Erbjuds även med enbart ljudkrav.
Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall
rök (Sa) enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt
brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex.
till entrédörr till äldreboende eller konferensrum med höga
krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Dörren kan även
erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm)
enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

Klass EI30 R’w 35dB
Klimatdörr

För miljöer där dörren sitter inomhus men utsätts
för olika temperaturer på ut- och insida.
Användningsområde är t.ex. mellan grovkök och
förråd/garage, kallt förråd m.m. Dörren kan även
erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm
rök (Sm) enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21

Klass EI60

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka
samt brandegenskaper. Användningsområde är t.ex.
arkiv, trapphus m.m. med höga brandkrav. Dörren
kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall
och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21

Klämfri bakkant skyddar
små barnfingrar

Glasparti 1-luft

Glasparti 2-luft

EXPRESSORTIMENT GLASPARTIER
Expressortimentet innefattar även glaspartier.
De erbjuds med olika ljudisolerande glasalternativ.
Konstruktion
Glaspartierna tillverkas med ram av furu och levereras
obehandlade eller vitmålade (NCS S 0502-Y).
Glaspartierna kan också fås i valfri NCS S-kulör eller
med björkfanér, bokfanér eller ekfanér.
Storlekar
Glaspartier med 1-luft kan levereras upp till modul
11x21 och glaspartier med 2-luft upp till modul 15x21.

Karmdjup
Målade och obehandlade glaspartier levereras i
karmdjup 93 mm, 118 mm och 147 mm. Fanérade
glaspartier levereras i kamdjup 93 mm eller 118 mm.
Ljudreduktion
Expressortimentet erbjuder följande ljudisolerande glas.
6 mm härdat klarglas
Rw 33dB
8,76 lamellglas		
Rw 34dB
10,76 lamellglas		
Rw 35dB
13/39 ljudlamellglas
Rw 39dB

MÄT RÄTT
Det är viktigt att mäta rätt mått för att kunna
beställa rätt dörr. Det som skall mätas är
öppningen i väggen, d.v.s. måttet från vägg
till vägg, och från golv till öppningens övre
kant. För att kunna fixera karmen i rätt läge,
bör mätningen även inkludera viss justermån.
I normalfallet rekommenderar vi ca 12 mm
mellan vägg och karmens över- respektive
sidostycken.
Kompletta måttabeller hittar du i Mått & Fakta
www.swedoor.se/mattofakta

Modul

Dörrbladsmått

Karmyttermått

7x20

626 x 1940 mm

686 x 1989 mm

8x20

726 x 1940 mm

786 x 1989 mm

9x20

826 x 1940 mm

886 x 1989 mm

10x20

926 x 1940 mm

986 x 1989 mm

7x21

626 x 2040 mm

686 x 2089 mm

8x21

726 x 2040 mm

786 x 2089 mm

9x21

826 x 2040 mm

886 x 2089 mm

10x21

926 x 2040 mm

986 x 2089 mm

Modul

Dörrbladsmått

Karmyttermått

15x20

926+498 x 1940 mm

1486 x 1989 mm

16x20

762+762 x 1940 mm

1586 x 1989 mm

17x20

812+812 x 1940 mm

1686 x 1989 mm

18x20

862+862 x 1940 mm

1786 x 1989 mm

19x20

912+912 x 1940 mm

1886 x 1989 mm

20x20

962+962 x 1940 mm

1986 x 1989 mm

15x21

926+498 x 2040 mm

1486 x 2089 mm

16x21

762+762 x 2040 mm

1586 x 2089 mm

17x21

812+812 x 2040 mm

1686 x 2089 mm

18x21

862+862 x 2040 mm

1786 x 2089 mm

19x21

912+912 x 2040 mm

1886 x 2089 mm

20x21

962+962 x 2040 mm

1986 x 2089 mm

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

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.swedoor.se

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