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VÄLKOMMEN IN

Swedoor hälsar dig välkommen till en värld  
av möjligheter och inspiration. På följande sidor 
kan du uppleva en hel rad spännande modeller 
från vårt breda sortiment av kvalitetsdörrar  
– och få inspiration till hur du förnyar ditt hem  
med dörrar från Swedoor.

Produkterna i broschyren är ett urval. Du kan  
utforska hela sortimentet i produktöversikten  
eller på swedoor.se, där du även har möjlighet  
att prova ytterdörrarna i verkliga miljöer med  
vår nya onlinefunktion Designverktyget. 

Vill du uppleva någon av våra dörrar i verklig- 
heten, eller om du behöver råd och vägledning,  
är du alltid välkommen att besöka någon av de 
många lokala butiker och byggmarknader som  
säljer våra dörrar.

Du kan även ladda ner vår app DoorDesigner,  
där du kan ta en bild på din dörr och testa  
med mängder av dörrar i vårt sortiment.  
Appen finns i AppStore och GooglePlay.
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VI GER DIG MYCKET MER 
ATT VÄLJA PÅ
Gå på upptäcktsfärd i det breda sortimentet av kvalitetsdörrar från 
Swedoor och hitta den dörr som passar bäst för dig och ditt hem.

Dörrar är en viktig del av bostaden, och flera faktorer har betydelse för valet av den 
rätta dörren. För de flesta handlar det dock primärt om att hitta dörrar som passar till 
bostaden. Swedoors sortiment är så brett att det finns något för alla smaker och stilar 
– oavsett om du letar efter innerdörrar eller ytterdörrar.
 
Vi erbjuder kvalitetsdörrar i ett stort antal olika material och designvarianter. Vill du ha 
färg på dörren erbjuder vi en palett av stilsäkra färger. Väljer du en dörr från vår 
toppserie ADVANCE-LINE får du dessutom möjlighet att själv bestämma vilken färg den 
ska ha. Det finns även flera andra faktorer som påverkar valet av rätt dörr. Det kan vara 
praktiska krav eller önskemål om kvalitet. Swedoor täcker hela spektrat. 

Vi erbjuder kort sagt en hel värld av möjligheter för personliga,
skräddarsydda dörrlösningar. 
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KVALITET 
INIFRÅN OCH UT
Oavsett vilken dörr du väljer från Swedoors breda sortiment kan  
du lita på att du får god och gedigen kvalitet med dig hem.

Hos Swedoor väljer vi själva ut det trä som vi
använder till dörren med stor omsorg, och tillverk-
ningen sker på våra egna fabriker. Därmed kan du 
känna dig säker på att du kommer hem med god, 
gedigen kvalitet varje gång du köper Swedoor. 
Bland yrkesfolk är Swedoor ofta det föredragna 

valet, eftersom vi har varit en garant för hög kval-
itet under många år. Det märker vi dels genom
de som använder våra dörrar dagligen, men också 
genom alla de som rekommenderar och installerar 
dem. Med Swedoor har du chansen att få en
personlig dörrlösning som passar till just ditt hus. 
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VI HAR GJORT DET ENKELT 
FÖR DIG ATT HITTA DEN 
RÄTTA KVALITETEN
När du väljer en dörr från Swedoor väljer du från två starka produktserier: ADVANCE-LINE och clever-line. 
Varje serie erbjuder olika kvaliteter och funktioner, så att du alltid kan vara säker på att hitta en dörrlösning 
som passar till din smak, dina behov och din plånbok. Du kan också ta hjälp och vägledning av våra 
kvalitetssymboler, som berättar mer om dörrarnas kvalitet, egenskaper och funktion. Och det gäller 
oavsett om du söker efter invändiga eller utvändiga dörrar.

ADVANCE-LINE är en serie produkter som ger dig 
många möjligheter att arbeta med material, färger 
och funktioner när du ska specificera dina nya dörrar.

clever-line är en serie standarddörrar med fokus på 
funktionalitet. Dörrarna finns i ett begränsat antal design-
varianter och modeller, men alla är i hög och gedigen 
kvalitet och uppfyller de grundläggande behoven.
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5 års produktgaranti
Vi står för kvaliteten och ger dig 5 års garanti  
på produkten.

10 års formstabilitetsgaranti
Utöver traditionella garantier ger vi hela 10 års 
garanti på dörrens formstabilitet.

Lågenergi
Produkter med denna ikon har specialbyggts  
för att klara extra höga energikrav som krävs  
i exempelvis passivhus och plussenergihus.

Inbrottsförstärkt
Dessa dörrar är utrustade med förstärkningar  
som försvårar inbrottsförsök.

U-värde
Dessa dörrar har hög isoleringsförmåga som 
överträffar gällande krav och byggregler.

Ljud
Dörrens speciella konstruktion hjälper till  
att dämpa störande ljudgenomträngning.

CE-märkning
Dörrar med denna ikon uppfyller europeiska krav 
för CE-märkning.

15 års formstabilitetsgaranti
Utöver traditionella garantier ger vi hela 15 års 
garanti på dörrens formstabilitet.

YTTERDÖRRAR
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5 års garanti
Vi står för kvaliteten och ger dig 5 års garanti  
på produkten.

Finish
Ytbehandling i mycket hög kvalitet som gör  
den mycket glatt och lätt att rengöra.

Ljud
Dörrens speciella konstruktion hjälper till  
att dämpa störande ljudgenomträngning.

Massiv konstruktion
Denna dörr är massiv, vilket medverkar till  
en ökad kvalitetskänsla och bättre stabilitet.

INNERDÖRRAR

Kvalitet
Dörrar som är DDK-märkta, har tillverkats av 
material som ar genomgått många kvalitets- 
kontroller under hela produktionsprocessen.

( )
( ) gäller endast Tradition i clever-line serien
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GÅ IN GENOM 
HÅLLBARA DÖRRAR
Hos Swedoor arbetar vi kontinuerligt för att bli ännu mer hållbara, men tycker 
egentligen att det är en självklarhet för ett företag som tillverkar sina produkter 
av trä. Trä förtjänar respekt. Även om det är en helt återvinningsbar natur-
resurs är det viktigt att välja rätt samarbetspartner.

Vi väljer samarbetspartner som delar vår strävan efter hållbara arbetsmetoder, 
och vi eftersträvar att enbart arbeta med timmer från hållbart skogsbruk och 
certifierade leverantörer.

Vi har en policy för upphandling av hållbart virke, och vi är mycket stolta över 
att ha erhållit FSC® och PEFC™ multisite chain of custody-certificering på alla 
våra europeiska marknader.

Alla Swedoors dörrar uppfyller EU:s nya timmerförordning som trädde i kraft 
i mars 2013 och som syftar till att förhindra handel med olagligt avverkad 
skog. Vi har också tagit fram regler för återvinningsmaterial och förnybara 
energikällor.

Vill du se en förteckning över certifierade produkter och läsa mer om vår 
miljö policy rekommenderar vi att du besöker swedoor.se. 
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CHARACTER Identity, NCS S 9000-N
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YTTERDÖRRAR

Swedoors stora sortiment av ytterdörrar ger dig 
många möjligheter att välja den stil som passar 
dig bäst. Du kan formge din dörr på en mängd 
olika sätt och välja till många praktiska funktioner 
– och du kan dessutom välja den kvalitet som 
passar dig med ADVANCE-LINE och clever-line. 

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.

DITT HEM 
– UTIFRÅN OCH IN

FUNCTION Hudson
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SE INBROTTSFÖRSÖKET PÅ SWEDOOR.SE
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För att trivas hemma och sova lugnt om natten måste du känna dig trygg. Trygg med att inte vakna 
med en inbrottstjuv i sovrummet. Trygg med att inte komma hem till ett sönderslaget hem som 
länsats på värdesaker. Trygg med att ha en dörr som du vet håller alla oinbjudna gäster borta. Med 
en säkerhetsdörr från Swedoor kan du njuta av både trivsel och trygghet.

TRYGGHET KAN VÄRDERAS 
I MER ÄN VÄRDESAKER.
VÄLJ EN ÄKTA SÄKERHETSDÖRR
FRÅN SWEDOOR.

GODKÄND INBROTTS/SÄKERHETSKLASS RC3

ENLIGT EU-NORMER

Du kan lita på att dörren håller vad vi lovar!

PATENTERAD DÖRRBLADSKONSTRUKTION

Materialet ”fjädrar” istället för att brytas sönder.

ISOLERAT SÄKERHETSGLAS (HÄRDAT OCH LAMINERAT)

Inbrottstjuven kan slå sig trött utan att komma igenom.

PATENTERAD KARMINFÄSTNING 

Låser effektivt karmen i väggkonstruktionen.

PASSAR ÄVEN SOM ALTAN/TERASSDÖRR

Förstärk skyddet där inbrottsförsöket är vanligast.

STORT DESIGNUTBUD

Omfattar merparten av dörrarna i ADVANCE-LINE.
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NYA UNIKA
SÄKERHETS-
YTTERDÖRRAR
I TRÄ

Säkerhet

Våra nya säkerhetsklassade ytterdörrar är lika snygga som vilka 
designdörrar som helst. Och det utan att dörrarna förlorar nå-
gra som helst säkerhetsaspekter. För villaägaren innebär detta 
unika ytterdörrar – medan inbrottstjuven får en tuff match.

Säkerhetsklassade ytterdörrar är inte alltid särskilt estetiskt tilltalande. 
De flesta är tillverkade i stål och passar sällan till våra ombonade hem. 
Swedoors nya säkerhetsklassade ytterdörrar i trä med samma inbrotts-
säkerhet, ändrar på detta. Med bättre isolerförmåga och designmöj-
ligheter är Swedoors nya dörrsortiment ett välkommet tillskott på 
marknaden.

Något som är ganska unikt med det nya 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.
Enligt Stöldskyddsföreningens statistik har de fullbordade villainbrotten 
ökat under de 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 mate-
rialet 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.
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Karmhylsa
Maskingängad för infästning till karm-

beslag, 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.

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 og

1212 (kopieringsskyddad)
(tillval, erbjuds endast som monterad).

Storlekar
KYH M20-22 och KYB M8-11,

övriga efter förfrågan.

Sortiment
se respektive modell i produkt-

översikten längst bak i broschyren.

Tänk på att
Karmens förstärkningar gör att karm-
yttermåttet ökar 12 mm på bredden

jämfört med en standard ytterdörr.
Ex modul 10 blir KYB 1000 mm istället

för KYB 988 mm.
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ARCTIC - YTTERDÖRRAR FÖR  
ENERGISMARTA HEM

Energi och hållbarhet

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 miljövänli-
ga 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 mät-
metoder 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 energi-
tjuven 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!

*Gäller karmar från Swedoor och Kilsgaard med två kullagrade gångjärn, från 2004 eller senare.
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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 bakkants-
säkringar. 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.

Sortiment och U-värde
se respektive modell i produkt-

översikten längst bak i broschyren.

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 skruv-
storlekar och detta måste undersökas från 

fall till fall.
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SCHHH! 
SILENCE, PLEASE

Ljuddämpande

Med sin speciella träfiberstomme ger ytterdörrarna i ADVANCE- LINE Character, 
Function och Classic, en mycket bra ljudreducering redan i originalutförande. 
Ett stort antal av våra ytterdörrar går också att beställas i ljudklassat utförande, 
där vi genom en patenterad teknik kan erbjuda i R’w38-44dB i klassificerat  
utförande.
Ljudreduktionen kan även kombineras med brandklass, så att dörrarna kan  
skyltas i EI30/38dB-EI30/44dB. Dessa ytterdörrar används ofta till så kallade  
loftgångar, men blir allt mer populära i vanliga hus där ljudreducering önskas.
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SCHHH! 
SILENCE, PLEASE
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Unik glasdesign utan lister*
Med vår patenterade Charactermetod™ där glaset integreras utan glaslister 
eller skarvar, kan du skapa en unik entré med stilrent utseende.

Unik glasdesign med lister**
Med vår patenterade JW-metod™ där glaset monteras med eleganta skarvlösa 
glaslister utan synliga skruvar, kan du skapa en unik entré med mycket hög 
finish och enhetligt utseende.

Tätning som gör sitt jobb
Köldbeständig silikontätning med läckageminimerande placering, hjälper till 
att spara energi och förbättra inomhusklimatet.

Smarta gångjärn som inte syns*
Infällda dolda gångjärn gör dörren både snyggare och säkrare.

Smarta gångjärn som syns!**
Kullagrade gångjärn och bakkantssäkring gör dörren mycket säker och slittålig.

Gedigen uppbyggnad
Dörrens massiva konstruktion ökar slittåligheten, förbättrar värmeisoleringen, 
dämpar ljud och ger en exklusiv känsla.

Säkert val
Kraftig låskonstruktion och förstärkt slutbleck ökar din säkerhet och trygghet, 
både när du är hemma och bortrest.

Kvistfri karm av högsta kvalité
Noga utvalt karmvirke och patenterad tröskellösning ger en slittålig och  
långlivad konstruktion.

Enkelt att montera
FrameFast – patenterat monteringsset som underlättar proffsigt montage 
samt möjliggör enkel efterjustering.

Generösa garantier
Med hjälp av hög materialkvalité och omfattande testverksamhet, lämnas 
marknadens bästa garantier. 5 års fabriksgaranti och hela 15 års formgaranti.

Hållbart ställningstagande
Dörrarna är FSC-märkta vilket garanterar ett hållbart skogsbruk  
– ett ställningstagande som vi hoppas att du uppskattar.

KONKRETA FÖRDELAR
MED YTTERDÖRRAR FRÅN SWEDOOR

  * Gäller Character 
** Gäller samtliga ADVANCE-LINE förutom Character
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VEM HAR SAGT ATT DÖRRAR  
MÅSTE VARA TRÅKIGA?

Rätt ytterdörr kan göra himmelsvid skillnad. Den kan förstärka husets unika 
kvaliteter och förlänga dess linjer i det oändliga, men också fånga husets  
själ och din familjs personlighet. Med Character-serien får du möjlighet att 
skräddarsy dörrar med ett personligt uttryck till just ditt hus.

CHARACTER Dots, NCS S 9000-N

CHARACTER Square, NCS S 5020-R90B

CHARACTER Digits, NCS S 2570-Y90R
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CHARACTER Pulse med sido- och överljus, NCS S 9000-N
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FUNCTION Donau, Ek
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FULLÄNDA BILDEN  
MED YTTERDÖRRAR

Ytterdörrarna i Function-serien är inspirerade av funkisrörelsen och funktion-
alismens arkitektur – en tradition som hyllar det enkla och funktionella.  
Och det syns. Dörrarna är stilsäkra och karaktäristiska och har som funktion 
att fullända bilden av en säker och snygg kvalitetsdörr.

FUNCTION Amazon

FUNCTION Nile, ek

FUNCTION Hudson
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MÖJLIGHET TILL 
KLARA FÖRDELAR

Väljer du en dörr från Character-serien kan du bland annat se fram emot  
unika glaslösningar. Vår patenterade Character-metod™ gör det möjligt  
att skära ut glasöppningar i en rad olika former och bygga in dem direkt  
i dörrens grundkonstruktion. Resultatet är naturligt och snyggt och förstärker 
din bostads personlighet.

CHARACTER Domino

CHARACTER Pixel, NCS S 6020-G10Y
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CHARACTER Identity, NCS S 1070-Y70R
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CHARACTER Dots, NCS S 4050-Y80R
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SKILLNADEN LIGGER 
I DETALJERNA

Ytterdörren är en viktig del av husets arkitektur och uttryck. Eftersom den är  
ingången till ditt hus drar den till sig uppmärksamhet på ett naturligt sätt.
Därmed kan du med hjälp av färger och design låta ytterdörren sätta en diskret 
eller distinkt prägel på helhetsupplevelsen av din bostad.

CHARACTER Square, NCS S 9000-N

FUNCTION BeringCHARACTER Beat, NCS S 3502-Y
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FUNCTION Indus

EN YTTERDÖRR SOM SÄGER 
“TITTA IN”

Har du övervägt en ytterdörr med glas? 
Fördelarna är många, och du behöver 
inte bekymra dig över säkerheten efter-
som merparten av ytterdörrarna i Swe-
doors sortiment är inbrottssäkra.  
I stället kan du glädjas åt att du får  
mer ljus in i entrén, som annars ofta  
är mörk. Det är också en trygghet att 
kunna se vem som står utanför innan 
dörren öppnas. Gå på upptäcktsfärd  
i vårt stora sortiment av dörrar och  
glastyper till dörren.

FUNCTION Caribbean, NCS S 5020-R90B

FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R
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FUNCTION Volga, NCS S 9000-N
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CLASSIC Delius, NCS S 9000-N
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YTTERDÖRREN UNDERSTRYKER 
HUSETS ARKITEKTUR 

Utstrålar din bostad klassisk, hantverksmässig kvalitet i bästa 
tradition så kan du understryka bostadens arkitektur och stil  
genom ditt val av design och kvalitet på ytterdörren. Till exempel 
genom att välja en dörr med många små detaljer, som dörrarna 
i Swedoors Classic-serie. Du kan förstärka stilvalet ytterligare  
genom ditt val av färger till ytterdörren, och med Swedoor får 
du många valmöjligheter. Har bostaden en något mer anonym 
arkitektur kan du ge den en tydlig stilriktning genom ditt val av 
design på ytterdörren.  

CLASSIC Beethoven

CLASSIC Debussy, NCS S 6020-G10Y
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NÄR DÖRREN ÄR ETT 
MED HUSET

Ytterdörrarna i Classic-serien blir ofta till en integrerad del av huset. De skapar 
en harmonisk helhet och förstärker det klassiska uttrycket genom sina eleganta 
detaljer. Classic-ytterdörrar bjuder på flera varianter av den klassiska stilen: från 
de romantiska, rundade linjerna till de lugnare räta. Kan du se det framför dig?

CLASSIC Chopin, NCS S 5020-R90B CLASSIC Rossini CLASSIC Beethoven, NCS S 1040-G90Y

CLASSIC Monteverdi CLASSIC Clementi, NCS S 9000-N
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CLASSIC Delius
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CLASSIC Debussy
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GÖR DITT HUS TILL 
EN NYKLASSIKER

CLASSIC Delius

CLASSIC Corelli, NCS S 5020-R90B

CLASSIC Sousa, NCS S 7000-N

Det är inte så svårt som man kan tro att fånga husets unika, klassiska uttryck, 
dess historiska själ och känslan av en annan tid. Dörrarna i Swedoors Classic- 
serie är dörrar med klassiska detaljer och linjer som förlänger husets. De många 
spännande möjligheterna i Classic-serien gör att du garanterat hittar en dörr 
som passar till just ditt unika hus.
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GE DITT HEM LITE  
MER KARAKTÄR

CHARACTER

Ytterdörrarna i Character-serien ger dig fantastiska möjligheter att 
skapa en stilren entré med ett personligt uttryck. Du får en unik 
dörr som är skräddarsydd efter din smak och bostad. Character- 
serien omdefinierar innebörden av begreppet ”rena linjer”.  
Dörrarna har unika glasöppningar som byggs in i dörrens grund-
konstruktion (Charactermetoden™). Det här gör det möjligt att 
skära ut glasöppningen i unika former. Konstruktionsmetoden 
betyder att du får en dörr helt utan fogar och synliga fästdon. 
Dolda gångjärn understryker dörrens rena linjer och ger en exklusiv 
känsla i kombination med den solida konstruktionen med en 
kärna av träfiber. Sist men inte minst är Character-dörrarnas kon-
struktion mycket inbrottssäker, vilket gör dem till ett tryggt val.

Alla våra Character-dörrar kan även fås som pardörrar.

CHARACTER Identity, NCS S 5020-R90B
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CHARACTER

Ljuddämpande

Hög isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unika glasöppningar

Dolda gångjärn

CHARACTER ToneCHARACTER Orchid 

CHARACTER Lilly CHARACTER Orbit

CHARACTER Leon, NCS S 4050-Y80R

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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CHARACTER Square, NCS S 3502-Y

CHARACTER Beat

CHARACTER Step

CHARACTER Drop

CHARACTER TajoCHARACTER CosmosCHARACTER Ocean
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CHARACTER Dots

CHARACTER Pulse, NCS S 2570-Y90RCHARACTER Domino
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CHARACTER

Ljuddämpande

Hög isoleringsförmåga

Inbrottspreventiv

Unika glasöppningar

Dolda gångjärn

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Dörrarna i CHARACTER-serien 
öppnar för ett stort antal mö-
jligheter. Du kan bland annat få  
husnumret skrivet med glas på 
dörren och uppnå en unik design- 
och ljuseffekt.

CHARACTER Cifro

CHARACTER Cifro, NCS S 6020-G10Y
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CHARACTER Luna, NCS S 7000-N

CHARACTER Prisma

CHARACTER Digits CHARACTER Numerus

CHARACTER Canvas
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CHARACTER

Ljuddämpande

Hög isoleringsförmåga

Inbrottspreventiv

Unika glasöppningar

Dolda gångjärn

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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KLASSISK  
UTIFRÅN OCH IN

CLASSIC

Inspirationen till dörrserien Classic kommer från förra seklets 
klassiska arkitektur. Det historiska uttrycket kombineras med  
en modern konstruktion med en solid kärna av träfiber. 

För att säkerställa en harmonisk och elegant finish på dörrarna 
med glas har vi använt JW™-metoden när vi har tillverkat dörrarna. 
Metoden innebär att vi kan skapa dörrar med en mycket hög  
finish och ett enhetligt utseende helt utan fogar och synliga  
fästdon (som skruvar eller stift). Det här ger dörrarna ett stilrent 
uttryck både inifrån och utifrån. Konstruktionen gör också  
dörrarna extremt inbrottssäkra och svåra att forcera. 

Dörrarnas unika tätning gör dem dessutom mycket motståndsk-
raftiga mot väta och vind. På så sätt sänker du dina energi-
kostnader och förbättrar inomhusklimatet.

CLASSIC Delius, NCS S 4050-Y80R
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CLASSIC Ravel

CLASSIC Puccini, NCS S 5020-R90B

CLASSIC Beethoven
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CLASSIC

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärn

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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CLASSIC Brahms 
(finns även med spröjs)

CLASSIC Monteverdi, NCS S 3502-Y

CLASSIC Corelli CLASSIC Debussy CLASSIC Ives

CLASSIC Bizet

CLASSIC Scarlatti
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CLASSIC Schubert

CLASSIC Satie

CLASSIC Händel
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CLASSIC

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärn

CLASSIC Mozart, 
NCS S 6020-G10Y

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Dörrarna i CLASSIC-serien ser till 
att din bostad får ett genomarbetat 
uttryck. Bland annat genom natur-
material, snygga, spårfrästa mönster 
i dörren och inbyggda dekorationer 
som bygger vidare på husets linjer och 
skapar ett harmoniskt helhetsintryck. 

CLASSIC Schumann, ek

CLASSIC RossiniCLASSIC Schumann
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CLASSIC Grieg

CLASSIC Chopin CLASSIC Clementi

CLASSIC Wagner, NCS S 9000-N

CLASSIC Albinoni
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CLASSIC

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärn

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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FORM MÖTER 
FUNKTION

FUNCTION

Ytterdörrarna i Function-serien har rena och enkla linjer som för 
tankarna till funktionalistisk arkitektur. Kombinationen av den 
funkis-inspirerade designen och den solida konstruktionen har 
resulterat i en hållbar ytterdörr som uppfyller stränga krav. Precis 
som dörrarna i Classic-serien har Function-dörrarna en solid kärna 
i träfiber. 

Vi har använt JW™-metoden vid konstruktionen av alla dörrar 
med glas för att säkerställa ett enhetligt utseende och en hög 
finish-nivå utan fogar och synliga fästdon. Det här understryker 
dörrarnas stilrena uttryck och gör dem mycket inbrottssäkra. 

Function-dörrarna är mycket motståndskraftiga mot väta och vind. 
Det ger hög hållbarhet och hjälper dig att sänka dina en-
ergikostnader.

FUNCTION Hudson, NCS S 0502-Y
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FUNCTION Caribbean, NCS S 6020-G10Y

FUNCTION Indus

FUNCTION BalticFUNCTION Elbe

FUNCTION

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärnSÄ
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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FUNCTION Aral
(finns även med spröjs)

FUNCTION Caspian, NCS S 5020-R90B 
(finns även med spröjs)

FUNCTION Como
(finns även med spröjs)

FUNCTION GangesFUNCTION BarentsFUNCTION Bering
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FUNCTION Amazon, regeldörr FUNCTION Michigan, NCS S 2570-Y90R

FUNCTION Bengal FUNCTION Suez
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FUNCTION

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärn

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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FUNCTION Nile, NCS S 9000-N

Dörrarna i FUNCTION-serien kan 
göras ännu mer stilsäkra och karak-
täristiska. Ge dörren precis den färg 
du vill ha eller låt materialets naturli-
ga färg göra jobbet. Valet är ditt.

FUNCTION Nile, eklist
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FUNCTION Nile, ek FUNCTION Volga, ek

FUNCTION Nile, eklist FUNCTION Donau, ek

FUNCTION

Ljuddämpande

God isoleringsförmåga

Inbrottsförebyggande

Unik glaskantlist

Justerbara gångjärn

FUNCTION Bering, ek

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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P-1000P-100

VÄLJ EN 
FUNKTIONELL DÖRR

CLEVER-LINE YTTERDÖRRAR

clever-line-serien erbjuder standardiserade ytterdörrar i flera 
olika designvarianter – både traditionella och moderna.  
Dörrarna har en lätt, fullisolerad kärna, justerbara gångjärn 
och extra förstärkt slutbleck.

P-200

Denna serie finns endast i färgen NCS S 0502-Y.58



P-1100

CLEVER-LINE YTTERDÖRRAR

God isoleringsförmåga
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Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se

P-1200 P-1700 

P-500 P-710P-400

P-1300
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ENKLA DÖRRAR 
TILL UTHUSET

FÖRRÅDSDÖRRAR 

KALLFÖRRÅDSDÖRRAR 
Våra förrådsdörrar har mycket enkel isolering och bör endast 
användas för ouppvärmda utrymmen med liten eller ingen 
temperaturskillnad mellan inne och ute. Dörrarna är beklädda 
med klassisk furu, som måste behandlas före montering.  
Förrådsdörrarna levereras alltid monterade i karm.

KALLFÖRRÅDSDÖRR I30
Stølen

KALLFÖRRÅDSDÖRR I40G
Solbo m/glas

KALLFÖRRÅDSDÖRR I30G
Stølen m/glass

KALLFÖRRÅDSDÖRR I40
Solbo
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VARMFÖRRÅDSDÖRR 
Sälen med sparkplåt

VARMFÖRRÅDSDÖRR 
Trysil med sparkplåt och glas

VARMFÖRRÅDSDÖRR 
Sälen

VARMFÖRRÅDSDÖRR 
Trysil

VARMFÖRRÅDSDÖRRAR 
Varmförrådsdörrarna är mer lika vanliga ytterdörrar.
De har en konstruktion med isolerande stomme som även inne-
håller aluminiumplåtar för att garantera god formstabilitet. Var-
mförrådsdörrarna är avsedda för utrymmen med begränsad up-
pvärmning, där innetemperaturen blir max 18 grader.
Varmförrådsdörrarna har ytmaterial av spårfräst björkplywood 
och behandlas antingen med pigmenterad oljelasyr eller lämplig 
heltäckande färg (avsedd för utomhusbruk) omedelbart vid 
montering. Förrådsdörrarna levereras alltid monterade i karm.

Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se

VARMFÖRRÅDSDÖRR 
Sälen med sparkplåt och glas
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CLASSIC Debussy med klarglas

6262



KÄNN DIG DUBBELT 
SÅ VÄLKOMMEN
Har du någonsin övervägt pardörrar? De kan ge din entré ett  
exklusivt och luftigt uttryck och samtidigt lösa en rad praktiska 
utmaningar. Till exempel underlättar de när du ska köra in en 
barnvagn eller bära en ny soffa eller andra större föremål in eller 
ut ur huset. 

Det generösa ljuset från pardörrarna gör att du kan uppleva din 
entré som dubbelt så stor. Ja, det är nästan så att man känner 
sig extra välkommen! En pardörr består av en gångdörr, som 
används för att gå in och ut, och ett sidoparti som oftast är stängt. 
Ett stort antal av våra dörrmodeller kan fås som pardörrar.

Läs mer om dina möjligheter med pardörrar på swedoor.se 

PARYTTERDÖRRAR
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SLÄPP IN LJUSET 
FRÅN ALLA HÅLL

SIDO- OCH ÖVERLJUS

Sätt din personliga prägel på din ytterdörr och din entré med fönster som 
släpper in ljuset. Vårt breda sortiment av ytterdörrar bjuder på ett nästan 
oändligt antal möjligheter och variationer.

Glasöppningar i själva dörren eller i kombination med fönster runt dörren  
– ett så kallat sido- eller överljus – skapar rymd. De släpper in ljuset och  
ger en känsla av öppenhet, både inifrån och utifrån. Vill du inte att man ska 
kunna se in utifrån ska du välja ett överljus. Vill du ha mer ljus eller kunna se 
vem som kommer på besök ska du välja ett sidoljus.

Sidoljus SL2 Sidoljus SL3

Överljus
Ek med klarglas

Överljus
Vitt med klarglas

Sidoljus SL1Sidoljus SL0

Sido- och överljus erbjuds som målade och i ek.
Välj mellan klarglas, frostat glas, cotswoldglas eller maskinantik glas.
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FUNCTION Elbe med sidoljus i ek
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Basis
NCS S 3502-Y

Basis
NCS S 0500-N

Basis
NCS S 7000-N

Basis
NCS S 9000-N

*  Med några få färger är det inte möjligt att få tillräcklig täckning eller kvalitet. Väljer du någon av dem får du besked från oss.  

   Tänk på att färgerna kan upplevas något annorlunda i verkligheten än i tryck.

FÄRGVALET  
ÄR DITT
Vill du ha färg på din ytterdörr har vi valt ut nio at-
traktiva färger. Swedoors färgpalett är ett stilsäkert 
val som våra duktiga experter har komponerat för 
att du lättare ska kunna hitta en färg som passar 
till ytterdörren och din bostad. 

När du väljer en ytterdörr från ADVANCE-LINE-serien 
får du extra många möjligheter att blanda precis den 
färg som du har drömt om. Vi kan leverera i stort 
sätt alla* NCS S- och RAL-färger, så att du får friheten 
att vara kreativ med de olika färgalternativen. 

FÄRGER YTTERDÖRRAR

ADVANCE-LINE-dörrar kan fås  
i de flesta NCS S- och RAL-färger
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Standard
NCS S 0502-Y

Basis
NCS S 2570-Y90R

Basis
NCS S 4050-Y80R

Basis
NCS S 6020-G10Y

Basis
NCS S 5020-R90B
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SMARTA LÖSNINGAR SOM 
FULLÄNDAR DIN YTTERDÖRR
När du väl har hittat den dörr som passar bäst till din bostad är det de små och genom-
arbetade detaljerna som fulländar kvaliteten och sätter pricken över i:et. Ett bra exempel 
är de kvalitetsgångjärn som följer med en Swedoor-dörr. Vi erbjuder dessutom ett brett 
sortiment av tillbehör som ger dig tillgång till just de tillval som gör att din nya ytterdörr 
passar optimalt till ditt hem – både i fråga om funktionalitet och utseende.

Se mer på swedoor.se

DETALJER

Modell 1918

Modell 1935

Modell 6616

FrameFast är en patenterad montagelösning
som består av två huvuddelar. Montage-
hylsor med extra stor kontakt yta, och 
självcentrerande skruvar för exakt montage. 
Med hjälp av hylsorna justerar och fixerar 
du enkelt karmen i exakt position, innan  
du slutligen låser karmen med hjälp av  
skruvarna.

Trä är ett levande material som med tiden
kan röra sig. Med FrameFast är detta inga 
problem, eftersom du enkelt kan efterjust-
era karmen ett par mm, utan att behöva
avlägsna lister och foder. Förutom hylsor och 
skruvar, innehåller monteringssetet även 
pluggar och extra stabiliserings- distanser 
för optimal infästning i alla lägen.
Se hur enkelt det är att montera en karm 
med FrameFast på swedoor.se.

HANDTAG 

Dörrhandtaget gör din nya ytterdörr 
komplett. Vi erbjuder gedigna modeller 
med hög kvalitet, i olika utföranden.
Modell 1918 och 1935 finns i matt krom, 
matt mässing och brunoxiderat ut-
förande. Modell 6616 finns i matt krom 
och mässing.

YALE DOORMAN 

Ett verkligt smart sätt att förenkla livet  
vid in- och utgång i ditt hem.
•  Nyckeltag eller kod (fjärrkontroll finns att köpa till)
•  Automatisk låsning
•  Alltid öppningsbart
•  Talande instruktioner
•  Inbyggt inbrottslarm
• Finns i flera färger

FRAMEFAST GÖR MONTERINGEN ENKEL OCH EXAKT 
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GÅNGJÄRN CHARACTER 

Dörrarna i Character™-serien har 
kraftiga, infällda gångjärn som 
inte syns när dörren stängs. Det 
här förstärker det stilrena och  
exklusiva formspråket. Eftersom 
gångjärnet fälls in i dörrblad och 
karm blir konstruktionen mycket 
svår att manipulera för ovälkomna 
gäster. Gångjärnen kan justeras i 
flera riktningar, vilket gör det enkelt 
att efterjustera dörrarna.

GÅNGJÄRN CLASSIC  
OCH FUNCTION 

Dessa dörrar är försedda med två 
symmetriskt placerade kraftiga 
kullagrade gångjärn, som är juster-
bara i både höjd- och sidled. Solid 
bakkantssäkring i härdat stål.

LÅSKISTA, SLUTBLECK OCH TRÖSKEL 

Låskista, med en hakregel (A2002), som häktar 
tag i karmen och gör det extra svårt att bryta upp 
dörren. Våra förstärkta slutbleck har ett högt  
inbrottsskydd, och ger möjlighet till enkel juster-
ing av dörrens täthet. Samtliga ytterdörrar i  
ADVANCE-LINE levereras med vår patentskyddade 
lösning, där tätningen sitter i dörrbladet. Det före-
bygger att fukt tränger upp i karmens sidostycken.

Klarglas Cotswoldglas

Sandblästrat glas Maskinantikt glas

DÖRRKIK 

Det finns ingen anledning att 
du ska känna dig det minsta 
otrygg när du öppnar dörren. 
Med ett dörröga vet du alltid 
vem du öppnar för. Dörrögat fås 
som tillval på alla enkeldörrar 
där designen medger det.

DÖRRKLOCKA 

Med en mekanisk dörrklocka 
slipper du byta batteri och  
tänka på batteriets livslängd.

BREVINKAST 

Önskar du ett brevinkast till din 
ytterdörr hittar du det också i 
vårt sortiment. Brevinkastet fås 
som tillval på alla dörrar där 
designen och/eller klassningen 
medger det.

SPARKPLÅT 

Skonar din dörr från skomärken 
och slitage, och får den att 
hålla ännu längre.

VÄLJ MELLAN FYRA GLASTYPER 

Till de flesta av våra ytterdörrar kan du själv 
välja glastyp. Som tillval kan de flesta modeller 
fås med klarglas, costswold, sandblästrat  
eller maskin antikt. Naturligtvis är samtliga 
dörrar utrustade med en isolerad glaskassett 
för optimal energibesparing. 

LÅSHUS 2500 

Låshus 2500 är en ny generation hakregel-
lås. Tekniken bygger på att hakregeln skjuts 
ut genom att handtaget förs uppåt istället 
för att den skjuts ut genomvred- eller 
nyckel vridning som hos traditionella lås.
Mycket hög standard och säkerhet!
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UNIQUE 03L GWA 320 svartlaserad ek
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INNERDÖRRAR

Innerdörrar är en viktig del av husets stil och 
stämning. När du väljer nya dörrar bör du  
naturligtvis välja en design som passar till ditt 
hem. Våra dörrar kan dock så mycket mer än 
att bara stänga ett hål i väggen. 

Swedoors stora sortiment ger nästan oändliga 
möjligheter för att kombinera färger och former 
med olika ytor, fyllningar, glas och karmlös-
ningar. Du kan få dörrar med ljuddämpande 
egenskaper, skjutdörrslösningar och ett stort 
antal olika spännande pardörrar.

INRED MED  
INNERDÖRRAR
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KVALITET 
INIFRÅN OCH UT
Talesättet “kvalitet inifrån och ut” ska tolkas helt bokstavligt  
när det gäller dörrar.

Du kan lita på att du kommer hem med en kvalitetsvara, oavsett vilken dörr från  
Swedoor du väljer. Vi tillverkar alla våra dörrar själva för att kunna säkerställa att  
varje dörrlösning uppfyller de krav på hantverksmässig kvalitet som alla med 
rätta kan ställa på en produkt som ska hålla och se snygg ut i många år.
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VI HAR GJORT DET LÄTT 
FÖR DIG ATT HITTA DEN 
RÄTTA KVALITETEN
Flera av våra dörrar har det yttre gemensamt, men kvalitetsskillnaden döljer 
sig i stället inne i dörren och i dörrens finish. 

Med våra två produktserier ADVANCE-LINE och clever-line kan du genomföra 
stilen på dina dörrar i hela huset och samtidigt välja kvaliteter och finesser  
efter hur dörren ska användas i bostaden. 

Bor du i hus vill du kanske ha dörrar med samma utseende i hela huset,  
men välja en kvalitet i källaren och en annan i resten av bostaden.

ADVANCE-LINE är en serie produkter 
som ger dig många olika möjligheter att 
arbeta med material, färger, funktioner 
och storlekar när du ska designa dina 
nya dörrar.
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clever-line är en serie standarddörrar 
med fokus på funktionalitet. Dörrarna 
finns i ett begränsat antal designvarianter 
och modeller, men alla är i hög och  
gedigen kvalitet och uppfyller de grund-
läggande behoven.

IN
N

ERD
Ö

RRA
R 

IN
LED

N
IN

G

75



DITT MODERNA 
GENOMBROTT

Stilen är ren men samtidigt  
vänlig och öppen. Som en blank 
canvas som väntar på dig.  
Här finns plats för lek. Plats  
för att släppa kreativiteten lös 
och inta rummet.

UNIQUE 01L GWA 1120 UNIQUE GW01L spegel

UNIQUE GW04L, NCS S 5005-Y50R

UNIQUE 01L blackboard
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UNIQUE 01L blackboard
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SLÄPP IN 
NATUREN

Nya idéer uppstår när kontraster möts. Oväntade uttryck.  
Som när hemmets värme och personlighet möter naturens  
råa krafter och skapar upplevelser av modernitet.

STABLE NATURE GW, valnöt

UNIQUE GW01L, ek

UNIQUE 01L, svartlaserad ek
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MATCHA DIN 
PERSONLIGA STIL

Lek med former, färger och glas – och gör din personliga stil till ännu mera du. 
Möjligheterna är många, men vi har gjort det lätt för dig att göra ett stilsäkert 
val. Inred ditt moderna hem med moderna dörrar och hälsa välkommen in.

STABLE G68, NCS S 1060-G30Y STABLE NATURE GW, ek

STABLE EFFECT Q505, NCS S 9000-N

80



CHARACTER Domino, NCS S 9000-N
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DELA AV RUMMET 
MED SKJUTDÖRRAR

In- eller utvändiga skjutdörrar är en elegant och diskret lösning. 
Den är dessutom platsbesparande. Dela av rummet med skjut-
dörrar och ge din inredning ett annorlunda, elegant och enkelt 
utseende – som här på bilden, där skjutdörrarna kompletterar 
de snygga Hans Wegner-möblerna på ett elegant sätt.

COMPACT 03 skjutdörr

UNIQUE GW01L skjutdörr med spegel, ek

UNIQUE 01L, valnöt 
UNIQUE GW01 med sandblästrat glas, valnöt  
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LYSANDE 
MÖJLIGHETER

Skapa ljus och luft med glasdörrar där rummet annars  
kan bli mörkt och slutet. Du kan välja mellan många olika  
designvarianter och flera typer av glas, som vart och ett  
kan ge samma dörr och samma rum helt olika uttryck. 

UNIQUE GW03L med sandblästrat glas, svartlaserad ek
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UNIQUE GW04L, svartlaserad ek STABLE EFFECT Q510, NCS S 2570-Y90R

UNIQUE GW01L + GW01L, vitpigmenterad ek STABLE EFFECT Q505, NCS S 5500-N
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KLASSISK MED EN
MODERN TWIST

Ge klassikern en modern twist och få … en nyklassiker!  
Unik och personlig, och med en oändligt bred repertoar.  
Det är du som bestämmer hur mycket eller lite.  
Mixa och matcha – vinsten är din!

STABLE EFFECT H500 COMPACT SP10

CRAFT 04, NCS S 2040-B
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NORDISK 
NATURLIGHET

Det nordiska ljuset påverkar i hög 
grad hur vi inreder vår bostad. 
Dörrens design och framtoning 
bidrar starkt till att understryka den 
nordiska inredningsstilen – och till 
att ge den en personlig twist.

COMPACT SP12, NCS S 3010-Y30R

COMPACT SP12B

CRAFT 04L CRAFT 03, NCS S 9000-N
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MIX AND MATCH

Många gillar att leka med färger och att mixa olika stilar för att ge  
bostaden en personlig prägel – och varför inte inkludera dörren?  
Se den som en del av hela inredningen. Använd den till att skapa  
kontrast. Till att bygga en bro mellan färgerna på andra föremål i rummet.  
Eller helt enkelt för att binda samman två rum på ett tydligt sätt.

CRAFT 04L
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COMPACT SP12, NCS S 4550-B CRAFT 02B

CRAFT 04N CRAFT SP6, NCS S 0530-G40Y
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RUSTIK 
ROMANTIK 

Har du tänkt på att dörren kan användas för att skapa en  
förväntning på vad som finns i rummet bakom? När det som 
dörrens design uttrycker och rummet du träder in i är väl  
avstämda uppstår harmoni och lugn.

COMPACT SP6B, NCS S 5500-N STABLE GW4

CRAFT SP10B, NCS S 2010-G10Y
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COMPACT SP12 + SP12
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FRIGÖR HEMMETS 
FULLA POTENTIAL

Pardörrar tillför en klassisk stil till bostaden. Det är helt enkelt elegant, oavsett om du väljer dörrar med 
eller utan glas – och du får dessutom möjlighet att skräddarsy din pardörr efter egna mått. Och även om 
pardörrar kanske mest används som dekoration är det både trevligt och praktiskt att kunna stänga dörren.

COMPACT SP6 + SP12 CRAFT SP10B + SP10B

UNIQUE GW04L + GW04L
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CHARISMA D200
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CHARISMA D200 CHARISMA D300

CHARISMA D100

STRUKTUR  
SOM STICKER UT

CHARISMA

Med sina tredimensionella mönster får dessa dörrar en struktur som
utstrålar personlighet och exklusivitet, oavsett om de placeras i modern 
eller klassisk miljö.  Charisma harmoniserar med de senaste möbel- och
inredningstrenderna och hjälper dig att sätta personlig prägel på din 
omgivning.
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se

CHARISMA

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 
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MODERNA DÖRRAR  
TILL MODERNA HEM

UNIQUE & PURITY

Med skarpa linjer och en karaktäristisk ram som 
går igen på alla modeller erbjuder Unique och 
Purity en stilren dörrdesign som öppnar för en 
mängd olika möjligheter. Det är bara fantasin 
som sätter gränser.

UNIQUE är en dörrserie som kan vara både tidlös och modern.  
Utmanande eller diskret. De eleganta dörrarna har en kraftig fyllning 
och en bredare ram än på modellen Purity (se nedan). Dörrarna i  
Unique-serien är ljuddämpande och levereras med målad yta.  
Unique kan dessutom fås i olika typer av fanér och i en rad olika  
designvarianter och uttryck – allt beroende på vad som passar dig.

PURITY är en enklare version av Unique-serien. Purity är  
foliebehandlad i vitt och fyllningen är något mindre kraftig  
än hos dörrarna i Unique-serien. Purity-serien omfattar ett  
snävare men populärt urval av designdörrar.
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UNIQUE

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

PURITY

Massiv konstruktion

Folierad yta

UNIQUE 01L
PURITY 01L

UNIQUE 03L 
PURITY 03L

UNIQUE 04L 
PURITY 04L

UNIQUE 02L 
PURITY 02L

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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UNIQUE GW02L 
PURITY GW02L 

UNIQUE STABLE 

UNIQUE GW04L + GW04L 
PURITY GW04L + GW04L 

UNIQUE GW01L 
PURITY GW01L 

Vill du ha en modern och minimalistisk stil i din  
inredning kan du med fördel välja en glasdörr från 
Unique-serien, som utmärker sig genom att den 
saknar de vanliga glaslisterna och därmed får en 
enklare look.

UNIQUE GW03L 
PURITY GW03L
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UNIQUE 01L blackboard 
PURITY 01L blackboard

UNIQUE 01L whiteboard 
PURITY 01L whiteboard

UNIQUE GW01L spegel 
PURITY GW01L spegel

UNIQUE PURITY

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

Massiv konstruktion

Folierad yta
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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UNIQUE är en modern och spännande dörrserie där kvalitet och valmöjligheter  
står i fokus. Du kan välja mellan många olika designvarianter för dörrarna, och de  
kan till och med fås i en mängd olika färger. Unique bjuder även på nya, moderna  
ytskikt och innovativa lösningar som whiteboard, blackboard, spegel och glas  
– valet är ditt. Alla designvarianter kan fås som skjutdörrar.

GÖR DITT HEM ÄNNU MER UNIKT

UNIQUE 03L GWA 330, RAL 1014

UNIQUE 01L GWA 330

UNIQUE 02L GWA 230

UNIQUE 04L GWA 430

UNIQUE 01L GWA 130
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UNIQUE

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 
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UNIQUE 01L GWA 320

UNIQUE 02L GWA 220

UNIQUE 04L GWA 420

UNIQUE 03L GWA 120, NCS S 1502-G50Y

UNIQUE 01L GWA 120

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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UNIQUE ger dig fyra läckra modeller 
att välja mellan – alla i en gedigen och 
genomarbetad kvalitet i särskilt utvald 

fanér med vacker ådring. Självklart 
kan du kombinera trä-looken med  
alla designdörrar i Unique-serien. 

Alla UNIQUE modeller kan varieras, så de  
passar din smak. Dörren kan vara målad och 
dörrspegeln i fanér. Eller tvärtom. Du väljer!

SLÄPP IN 
NATUREN

UNIQUE 01L, ek

UNIQUE 03L 
Fanerad spegel  
i målad dörr

UNIQUE 03L  
Målad spegel  
i fanerad dörr
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UNIQUE

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 
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UNIQUE 01L, valnöt UNIQUE 01L, vitpigmenterad ek UNIQUE 01L, svartlaserad ek 

UNIQUE GW01L + GW01L, vitpigmenterad ek UNIQUE GW01L, ek UNIQUE GW02L, ek 

Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 
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SKÖN MINIMALISM

STABLE & EASY

Stable och Easy bjuder på rena linjer och modern, nordisk 
minimalism. Designen passar till alla stilar. Den kan under-
stryka de rena linjerna i ditt hem eller bilda en fond som 
framhäver din egen, personliga stil. 

STABLE – ”NEXT GENERATION” 

Stable står för en minimalistisk design med en mängd olika alternativ. 
Alla Stable levereras med förbättrad yta, vilket både syns och känns. 
De levereras även med starka metallgångjärn håller uppe den massiva 
konstruktionen. 

Stable har blivit en av de populäraste dörrserierna och nu lanseras 
nästa generation. Den nya Stable bygger nu på en massiv, miljövänlig 
träfiberkonstruktion. Detta gör att dörrarna fått en än bättre ljud-
dämpande effekt och nu möter ökade miljökrav. Den nya Stable är 
exempelvis godkänd att användas i byggnader märkta med Svanen, 
Breeam och DGNB. 

EASY är en enkel och lätt dörr med målad yta. En funktionell  
dörrlösning som täcker dina grundläggande behov och passar 
in i de flesta heminredningar. 
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STABLE GW, NCS S 2570-Y90R 
EASY GW, NCS S 2570-Y90R

STABLE

Förbättrad yta 
Massiv konstruktion 
Ljuddämpande 
Ny miljövänlig konstruktion 

EASY

Lätt konstruktion 

STABLE G21 
EASY G21

STABLE SP12 
EASY SP12

STABLE GW3 
EASY GW3

STABLE GW1 
EASY GW1
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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STABLE EFFECT Q510 + Q510

STABLE EFFECT Q505 + Q505

STABLE EFFECT-serien ger dig extra många design-
alternativ i en stilren look att välja mellan, och med  
dörrarna i serien får du diskreta och eleganta profileringar  
i ytan som bidrar till att ge dörrarna starkare karaktär.

STIG IN GENOM NYA, 
NORDISKA RAMAR

STABLE EFFECT H500, NCS S 5005-Y50R
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STABLE EFFECT Q510

STABLE EFFECT Q505

STABLE EFFECT S300

STABLE EFFECT Q500

STABLE G64

STABLE G68

STABLE EFFECT

Förbättrad yta 
Massiv konstruktion 
Ljuddämpande
Ny miljövänlig konstruktion
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 

STABLE NATURE GW, svartlaserad ek

STABLE NATURE GW, ek 
EASY NATURE GW, ek

STABLE NATURE GW, valnöt 
EASY NATURE GW, valnöt

STABLE NATURE GW,  
vitpigmenterad ek

Fanerade, släta dörrar passar i alla hem. Med produkt-
serierna STABLE NATURE (ADVANCE-LINE) och  
EASY NATURE (clever-line) får du sammanlagt hela tio 
olika träslag att välja mellan. Du kan få dörrar i ekfanér  
och valnöt i båda kvaliteterna. 

I SKOGENS DJUP  
OCH STILLA RO
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EASY NATURE GW, kotoEASY NATURE GW, björk EASY NATURE GW, bok

EASY NATURE GW, gabonEASY NATURE GW, lamellek (teknisk) EASY NATURE GW, mahogny

STABLE NATURE EASY NATURE
Förbättrad yta 
Massiv konstruktion 
Ljuddämpande 
Ny miljövänlig konstruktion

Lätt konstruktion 
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Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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* SP12 finns inte i Easy Nature valnöt.

Du kan designa din dörr med trä och glas på flera olika sätt och hitta exakt den lösning 
som passar dig. Utöver de olika designvarianter för dörrarna som du ser nedan kan du 
välja mellan fyra olika typer av glas (se sida 133) och tio fanértyper.

1-2-3-MÅNGA MÖJLIGHETER  
MED TRÄ OCH GLAS

EASY NATURE GW1 EASY NATURE G03

EASY NATURE GW1 + GW1 EASY NATURE GW3 + GW3

EASY NATURE GW3 EASY NATURE SP12*

Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 112



ADVANCE-LINE 
Vill du ha Stable Nature med glas är Unique-seriens glasdörrar det perfekta valet.  
Här får du exakt samma ytskikt och ett stilrent utförande utan glaslister.

STABLE NATURE vitpigmen-
terad ek

STABLE NATURE ek STABLE NATURE valnöt STABLE NATURE svart ek

clever-line 
Alla Easy Nature-modeller kan kombineras med glas.

STABLE NATURE

Förbättrad yta 
Massiv konstruktion 
Ljuddämpande 
Ny miljövänlig konstruktion

EASY NATURE

Lätt konstruktion 

EASY NATURE ek

EASY NATURE lamellek (teknisk)EASY NATURE björk EASY NATURE bok

EASY NATURE gabon EASY NATURE valnötEASY NATURE mahogny
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Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se

EASY NATURE koto
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STYLE är en lätt, formpressad dörr. En funktionell dörrlösning  
som täcker dina grundläggande behov och passar in i de flesta  
heminredningar.

BRA, BÄTTRE, BÄST
STYLE, COMPACT & CRAFT

Gillar du klassisk design som aldrig blir omodern?  
Då är Style, Compact och Craft det rätta valet för dig. 
Stilen är tidlös, linjerna klassiskt eleganta. Här hittar 
du dörrar som passar till inredningen i de flesta hem, 
och du bestämmer själv om om kvaliteten ska vara 
bra, bättre eller bäst. Se skillnaden här.
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STYLE

Lätt konstruktion 
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COMPACT är en formpressad dörr som bygger på klassiska  
designtraditioner. Dörren har en massiv konstruktion som bidrar  
till att ge dörren en ljuddämpande effekt.

COMPACT

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande

Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

CRAFT 

CRAFT är en modern variant på de klassiska, handbyggda  
fyllningsdörrarna, med fokus på de små detaljerna och en snygg  
finish. Dörrarna byggs av massiva ram- och fyllningskomponenter 
som monteras till en exklusiv slutprodukt. En absolut topprodukt.
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CRAFT 03 COMPACT 03 
STYLE 03

CRAFT 04N COMPACT 04N 
STYLE 04N

COMPACT 02B, NCS S 2570-Y90R 
STYLE 02B, NCS S 2570-Y90R

CRAFT 02B, NCS S 2570-Y90R 
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CRAFT SP6 COMPACT SP6 
STYLE SP6

CRAFT SP10 COMPACT SP10 
STYLE SP10

COMPACT STYLE

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

CRAFT 

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

Lätt konstruktion 
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Den klassiska designen som dörrarna i Craft-, Compact- och 
Style-serien representerar är fantastiskt elegant i sig – och när 
lösningarna utförs i glas lyfter de bostadens inredning ännu  
ett steg. Serierna får något alldeles särskilt när de tillverkas  
som pardörrar. Det är en tidlös elegans som inspirerats av det 
bästa från forna tiders bostadsinredning.

STILSÄKRA 
ALTERNATIV

COMPACT SP12, NCS S 2500-N
STYLE SP12, NCS S 2500-N

CRAFT SP10B COMPACT SP12B
STYLE SP12B

CRAFT 04LCRAFT 04

COMPACT SP6B
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COMPACT STYLE

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

CRAFT 

Förbättrad yta 

Massiv konstruktion 

Ljuddämpande 

Lätt konstruktion 

CRAFT SP6 + SP3 COMPACT SP10 + SP10
STYLE SP10 + SP10

COMPACT 04N + 04N

CRAFT 02B + 02BCOMPACT SP12 + SP12
STYLE SP12 + SP12

COMPACT SP12 + SP6
STYLE SP12 + SP6
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Alla dörrarna visas i standard vit NCS S 0502-Y om inget annat är angett. Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Observera att trä är  ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 

EN NATURLIG 
KLASSIKER

TRADITION

Med dörrarna i Tradition-serien i massiv furu kan 
du sudda ut gränsen mellan ute och inne och 
låta naturen komma in i ditt hem. Kvistar, års-
ringar och spelet mellan de olika färgnyanserna 
ger en rustik, stämningsfull och varm atmosfär. 

TRADITION 02B

Alla Tradition-dörrar tillverkas i flera 
varianter och nyanser, så att du  
enkelt kan hitta en dörr som passar 
till bostadens stil och färgsättning. 

Furu

Furu, klarlackad

Furu,
vitpigmenterad

120120



TRADITION 03 TRADITION 04

TRADITION SP10

TRADITION 04N

TRADITION SP10BTRADITION SP6

TRADITION

Massiv konstruktion 
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Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 

TRADITION SP10 + SP10

TRADITION SP10B + SP10B TRADITION SP10B + SP5

TRADITION SP10 + SP5

TRADITION SP6 + SP6 TRADITION SP6 + SP3
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BASTUDÖRR VÅTRUMSDÖRR

DÖRRAR TILL RUM MED 
SÄRSKILDA KRAV

BASTU- OCH VÅTRUMSDÖRR

Genom vår historiska närvaro i Finland har vi stor erfarenhet av 
bastudörrar. Bastudörren har en stabil konstruktion som är anpassad 
efter dess funktion, med tonat säkerhetsglas. Designen är enkel 
och stilren och dörrbladet ramas in av en massiv träkarm som ger 
en extra varm look och passar bra i de flesta bastumiljöer.

Swedoors våtrumsdörr är den produkt som lämpar sig bäst när 
det behövs en hållbar dörrlösning till fuktiga miljöer.
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BASTUDÖRR

8 mm härdat tonat glas

Inkl. rullås och dörrknopp

Levereras med  
obehandlad furukarm

VÅTRUMSDÖRR

Vattenavvisande 

Vit laminat med  
aluminiumkantlist

Lås 2014 ingår

Se vägledande priser för alla produkter på swedoor.se
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DUBBELT SÅ FUNKTIONELL, 
DUBBELT SÅ SNYGG
Har du någon gång övervägt att skaffa pardörrar? De kan ge ditt 
hem ett betydligt mer exklusivt och luftigt uttryck och samtidigt 
lösa en rad praktiska utmaningar. De underlättar till exempel när 
du ska flytta in ett extrabord i vardagsrummet för att hela familjen 
ska få plats att fira ett födelsedagsbarn. 

Dina rum kan nästan kännas dubbelt så stora med det generösa 
ljusinsläppet från pardörrarna. Ja, det är nästan så att man trivs 
dubbelt så bra i sitt hem! Alla våra innerdörrar kan fås som 
pardörrar, och de flesta även som regeldörrar (med ett smalt 
sido parti). Det här ger fler möjligheter i förhållande till de vanli-
gaste standard bredderna.

Sammantaget får du en mängd olika alternativ för att skapa en 
snygg dörrlösning med en bredare yta.

Läs mer om dina möjligheter med pardörrar på swedoor.se 

PARDÖRRAR
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CRAFT SP10 + SP10
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SMART-CLOSE  
NYHET!
I köksbranchen är smällande lådor ett minne blott. De flesta som byter 
kök idag väljer ”stötdämpare” på både lådor och luckor för att få en 
tyst och exklusiv känsla. 
Nu lanserar Swedoor en motsvarande lösning för innerdörrar som gör 
att dörren först bromsas upp med en dämpare och sedan försluts med 
ett tyst magnetlås – enkelt och elegant!
Dessutom minskar risken för klämda fingrar på låssidan.

ETT TYSTARE HEM! 
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EN FÄRGAD 
PALETT AV 
MÖJLIGHETER
Vitt är vår favoritfärg när det gäller innerdörrar. 
Men eftersom vit färg kan ha flera toningar och  
nyanser, har Swedoor valt ut tre variationer så du 
lätt kan hitta den som passar hemma hos dig. Vill 
du ha dörren i en annan färg, som kanske matchar 
inredningen i ditt hem, så kan vi naturligtvis erbjuda 
din dörr (förutom Purity) i de flesta* NCS- och 
RAL-kulörer.
Vår standardfärg är NCS S 0502-Y, och våra två
basfärger är NCS S 0500-N och RAL 9010.

FÄRGER INNERDÖRRAR

Alla dörrar kan fås i de flesta
NCS S- och RAL-färger

*  Med några få färger är det inte möjligt att få tillräcklig täckning eller kvalitet.  
Väljer du någon av dem får du besked från oss. 
Tänk på att färgerna kan upplevas något annorlunda i verkligheten än i tryck.
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DÖRRAR MED NÅGOT 
SPECIELLT

SPECIALDÖRRAR

Alla våra dörrar har designats för att klara vardagens strapatser – och lite till. 

I många byggnader ställs särskilda krav på dörrens kvalitet och funktionalitet. Då kan en 
specialdörr vara lösningen. Hos Swedoor har vi mångårig erfarenhet inom produktion av 
specialdörrar som till exempel ska dämpa ljud, förhindra inbrott eller skydda mot brand 
om olyckan skulle vara framme. Vi utvecklar och anpassar löpande våra specialdörrar och 
glaspartier efter marknadens behov.

Våra specialdörrar uppfyller både de svenska och de nya europeiska kraven, och produkterna 
har många användningsområden. Utöver specialdörrar till privata hem levererar vi många 
olika typer av specialdörrar och glaspartier till projektmarknaden, anpassade efter de behov 
och krav som gäller för projektet. På vår webbplats kan du se vårt fullständiga sortiment 
av klassificerade dörrar. Vill du få mer information om specialdörrar kan du kontakta  
närmaste återförsäljare. 

Läs mer under Professionella på swedoor.se
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NOBLE är precis som Master en dörr som 
uppfyller höga standarder. Skillnaden 

mellan Noble och Master är att Noble-
dörrarna är utrustade med olika exklusiva 

fanerade ytskikt och har ett tydligare fokus 
på utseende och design. För oss finns ingen 

motsättning mellan design och säkerhet. 
Därför kan du självklart få de här dörrarna 

med olika säkerhetsmässiga egenskaper, 
som inbrotts-, ljud- och brandkrav.

MASTER är en massiv dörr som uppfyller extra höga 
krav. Den används normalt i offentliga rum som kontor, 
skolor, hotell och sjukhus, men även som entrédörr till 
flerbostadshus och som klimatdörr. Dörrarna i Master- 
serien erbjuds både som icke-klassificerade, massiva 
dörrar och med olika klassifikationer. Här är det ofta 
inbrottssäkerhet, ljuddämpning och/eller brandhäm-
mande egenskaper som står i fokus.
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UNIQUE GW03L + GW03L
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STÄNG IN DÖRREN  
I VÄGGEN
Vill du ha en öppen planlösning eller en funktionell rumsindelning? 
Du behöver inte välja! Med skjutdörrar får du båda delarna utan 
att förlora värdefull golvyta. Under de senaste åren har skjut-
dörrarna fått en renässans, eftersom allt fler har blivit uppmärk-
samma på fördelarna. I dag är det vanligt att använda skjutdörrar 
som en klassisk rumsavdelare, men också som en alternativ 
dörrlösning till exempelvis kontor, tvättrum, toalett och sovrum. 
Alla våra innerdörrar kan fås som skjutdörrar – oavsett om du 
letar efter en inbyggd eller utanpåliggande lösning. 

För att underlätta arbetet erbjuder vi kompletta inbyggnads-
moduler som du enkelt bygger in i en vägg. Med skjutdörrar 
sparar du värdefulla kvadratmeter och kan på ett enkelt sätt 
uppnå snabba förändringar i hemmet genom att dela upp större 
rum i mindre – eller tvärtom. Skjutdörrar skapar flexibilitet, och 
du slipper kompromissa med inredningen. 

Läs mer om skjutdörrar på swedoor.se

SKJUTDÖRRAR – INBYGGNAD

Tvärsnitt av skjutdörr-
sparti för enkeldörr.

Du kan också få kompletta 
inbyggnadsmoduler för 
dubbla skjutdörrar.
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EN DÖRRLÖSNING SOM  
GLIDER PÅ SKENOR

SKJUTDÖRRSSKÅL, DRAGRING  
OCH LÅS 

Skjutdörrar öppnas och stängs med hjälp av en 
skjutdörrsskål och en dragring, som monteras i 
dörren. Vill du kunna låsa skjutdörren kan du välja 
ett haklås av modell 4249, som gör att du kan låsa 
dörren med ett vred. Vill du kunna låsa dörren med 
både cylinder och vred ska du välja ett haklås av 
modell 2587. Har du inget behov av att kunna låsa 
kan du i stället välja en dragring.

SKJUTDÖRRAR – UTANPÅLIGGANDE

Oval skjutdörrsskål  
och dragring

Skena i rostfritt stål till  
utanpåliggande skjutdörr

Runda skjutdörrsskålar  
och dragring

Haklås

Om du har bärande väggar och inte kan bygga in skjutdörrarna i 
väggen har du ändå spännande möjligheter. Skjutdörrar kan nämli-
gen enkelt och elegant monteras utanpå väggen – som på den här 
bilden, där skjutdörrarna kompletterar de snygga Hans Wegner- 
möblerna på ett elegant sätt. Väljer du en utanpåliggande skjut-
dörr kan du använda en så kallad kornisch, som du på ett enkelt 
sätt kan montera på väggen. För att underlätta arbetet erbjuder 
vi färdiga kappor för väggmontering. Både utanpåliggande och 
inbyggda skjutdörrar erbjuds självklart som pardörrar. 

Läs mer om skjutdörrar på swedoor.se

Vägghängd kornisch, komplett 
med skenor, vagn och övriga  
tillbehör
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Vi erbjuder också en  
särskild, exklusiv lösning  
i borstat stål eller mässing.

Ovala skjutdörrshandtag*
Borstat stål el. mässing 110 x 36 mm

Runda skjutdörrshandtag* 
Borstat stål el. mässing Ø 48 mm

Dragring*
Borstat stål el. mässing

Handtag* 
Borstat stål 
400 mm

* Dessa ska uppges vid beställning, eftersom de inte passar till standardutfräsningen.

UNIQUE GW01L med sandblästrat glas, valnöt
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UNIQUE 03L, NCS S 3040-B40G
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ADVANCE-LINE

Flex+karm, +Karm och Fanérad karm:
clever-line

karm

Vit
NCS S 0502-Y

Vit
NCS S 0502-Y

Furu,  
lackerad

Furu,  
obehandlad

Furu, vitpigmen-
terad lackerad

Målad
(NCS S/RAL)

Målad
(NCS S/RAL)

Fanér, vitpig-
menterad ek

Fanér, ek Fanér, valnöt Fanér, svart-
laserad ek

Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 

En bra dörr gör inte hela jobbet. Dörrkarmen (den del som sitter i murhålet och som dörren monteras 
på) är också ett mycket viktigt element för att få en optimal dörrlösning. Ju bättre karmen och dörren 
passar ihop, desto bättre blir det slutgiltiga resultatet. Vill du ha det bästa ska du välja någon av våra 
ADVANCE-LINE-karmar. Här får du en karm med tätningslisten integrerad. Det ger en tydlig ljuddäm-
pande effekt jämfört med andra karmar samtidigt som du får hög komfort i den dagliga användningen. 

ADVANCE-LINE-karmarna har blivit otroligt populära, bl.a. eftersom de är lätta och smidiga att montera 
korrekt. Därmed minimerar du risken för problem med dörrblad som måste efterjusteras, eftersom de 
inte sluter tätt eller stöter i karmen när dörren stängs. Du fulländar dörrlösningen genom att välja 
matchande dörrfoder (de lister som är vända ut mot rummet) och golvlister.

NY DÖRR I GAMMAL KARM?
Är dina karmar inmurade eller de av någon annan anledning är svåra att byta ut kan du eventuellt  
använda dina befintliga karmar. Är dina karmar tillverkade efter 1972, är det möjligt att de har samma 
standardmått som idag. För att kontrollera att ny dörr passar i gammal karm:
1) Dörrtjockleken ska vara 40 mm
2) Slutblecket ska vara centrerat 
3)  Måttet mellan övre och undre gångjärnet ska vara 1520 mm.  

På ny standard är CC-måttet 1540 mm, på gammal standard är det 1520 mm

Du kan också få mer information om karmar på swedoor.se

FÅ ETT FORMFULLÄNDAT 
UTTRYCK

KARMAR

5 års garanti
Vi står för kvaliteten och ger dig 5 års garanti  
på produkten.

Förbättrad ytbehandling
Yta i särskilt hög kvalitet med flera lager lack, som  
gör karmen otroligt glatt och enkel att rengöra.

Ljuddämpande
Integrerad tätningslist ger ett “soft” ljud när dörren stängs 
och bidrar till en märkbar ljuddämpande effekt.

Kvistfri karm
Kvistfria karmar gör att lacken inte missfärgas av de 
naturliga kvistar som finns i träbaserade produkter.

Justerbara dörrfoder
Karmen har tillhörande, justerbara dörrfoder till olika 
väggtjocklekar. Välj slät profil eller allmogeprofil.
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ADVANCE-LINE

Flex+Karm
ADVANCE-LINE

+Karm
ADVANCE-LINE

Fanerad karm
clever-line

karm
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KARM

Karm Flexintervaller

75 mm 75-100 mm

92 mm 93-117 mm

110 mm 110-135 mm

128 mm 128-153 mm

FLEX+KARM
Flex+karm är namnet på vår designskyddade, flexibla och helt unika karm-
lösning. Karmen består av en grundkarm och en justerbar uppsättning foder 
som är gersågade med exakt precision och färdiga att montera utan krångligt  
förarbete. Karmen är kvistfri på de tre synliga sidorna. 

•  Smart och tidsbesparande alternativ till vår vita standardkarm
•  Justerbara foder för enkel och flexibel montering
•  Färdiggerade hörn sparar tid och ger ett professionellt resultat
•  Justeringsmetoden gör att du slipper besvärlig anpassning med tillsatser 
•  Eftersom inga spikar och skruvar används slipper du tidskrävande eftermålning
•  Integrerad tätningslist dämpar stötar och ljud och ger en exklusiv känsla
•  Flex-fodret kan fås med både slät yta och med allmogeprofil

FODER TILL FLEX+KARM
Foder till Flex+Karm, kan fås med slät yta eller 
allmogestil i 65 eller 92 mm.
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Våra karmar är tillverkade av massivt trä - ett levande material där  
kvistar normalt förekommer. Kvistar kan med tiden orsaka fenomenet 
kvistgulning som innebär att missfärgningar i lacken i vissa fall kan 
uppstå. Vill du vara på helt säkra sidan, väljer du någon av karmarna  
i ADVANCE-Line  där målning gjorts på kvistfritt trä. 

clever-line KARM
Vi ger dig möjlighet att välja mellan ett stort antal 
enkla standardkarmar som tillgodoser flera behov. 
För att dämpa ljuden kan du beställa en separat 
tätningslist, som enkelt klistras fast på karmen med 
hjälp av den självhäftande baksidan. Tätningslisten 
finns i vitt och grått.

+KARM
+Karmen är ett populärt alternativ i vårt sortiment 
och ett uppskattat alternativ för dem som vill få en 
garanterat underhållsfri lösning som håller i många år.

•  Underhållsfritt och ljuddämpande alternativ  
till vår standardkarm

•  Noga utvalt trä ger ökad stabilitet
•  Kvistfritt trä på karmens målade ytor gör att lacken 

inte kan missfärgas av de naturliga kvistar som 
finns i träprodukter

•  En extra målningsprocess ger en snyggare finish, 
oavsett vilken färg du väljer

•  Integrerade tätningslister dämpar stötar och ljud 
och ger en exklusiv känsla

FANERAD KARM
Med en fanerad karm kan du fullända dörrens  
uttryck och stil, oavsett om du har valt en fanerad 
eller målad dörr. Karmen är tillverkad i massivt trä 
och har justerbara gångjärn av snap-in-typ.

•  Ytskikt i extra hög kvalitet. Kan fås med samma 
ytskikt som Unique (ek, valnöt, vitpigmenterad ek 
och svart laserad ek)

•  Integrerade tätningslister dämpar stötar och ljud 
och ger en exklusiv känsla
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Observera att trä är ett levande material som kan variera i nyans och struktur. Detta gäller samtliga våra obehandlade, lackade och laserade/pigmenterade träprodukter. 

Ask Bok Ek Valnöt Mahogny

  GOLVLISTER MED LEDNINGSSKYDD 

•  Golvlister med samma profil som flex+karmens foder
•  Eftersom inga spikar och skruvar används 
   slipper du eftermålning
•  De medföljande clipsen monteras på väggen, 
   så att listen både kan häktas av och på
•  Ett smart ledningsskydd döljer ledningar bakom listen
•  Fås i slät stil och allmoge

RUMMET RUNT MED  
FODER OCH GOLVLISTER
Det är dörrfodren som ramar in dörren visuellt och golvlisterna som för stilen vidare genom resten av rummet. Därför får du dör-
rfoder och golvlister i samma ytmaterial och nyans som dörren och karmen när du väljer Swedoor. 

Vi erbjuder foder och golvlister i en enkel, minimalistisk stil och med en mer klassisk profil. Du kan få golvlister i nästan lika många 
färger och fanér som du kan få dörrar. Visste du förresten att det även finns golvlister som döljer ledningar? Golvlisten har en  
utfräsning på baksidan där ledningarna kan döljas – här samlas de enkelt ihop med hjälp av dolda clips, utan synliga spikar och 
skruvar. Behöver du dra nya ledningar eller måla eller tapetsera väggarna kan du på ett enkelt sätt ta loss golvlisterna igen.

Läs mer om dörrfoder och golvlister på swedoor.se

FODER, GOLVLISTER OCH TRÖSKLAR

  TRÖSKLAR 

   Du kan välja bland tre olika tröskelutförande 
   som passar din nya dörr:
•  Tröskelplatta (standard)
•  Falsad tröskel
•  Badrumströskel
   Standard är ek men tröskel kan även fås i valnöt,  
   bok, ask och mahogny.

FURU 
GOLVLISTER/DÖRRFODER

Levereras med glatt yta eller allmogestil 
och kan fås med samma ytbehandling 
som karmen.

FANÉR 
GOLVLISTER/DÖRRFODER

Levereras i ek, valnöt, svart ek  
och vitpigmenterad ek.

FOLIERADE  
GOLVLISTER/DÖRRFODER

Vitfolierat dörrfoder/fotlist, levereras 
med glatt yta och allmogestil och i 
65 eller 92 mm.
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DOLDA GÅNGJÄRN 

Alla ADVANCE-LINE-dörrar 
samt produktserien Tradition i 
clever-line kan levereras med 
dolda gångjärn. De syns inte 
när dörren är stängd och ger 
en extra touch av exklusivitet. 
Tänk på att öppningsvinkeln  
reduceras när dörrfoder an-
vänds i kombination med dol-
da gångjärn.

Klarglas Frostat glas

Fasettslipat glas 
(endast i spröjsade dörrar)

Gotikglas

Modell 200

TOALETTBESLAG BLINDSKYLT

FINISH MED FINESS
Med Swedoor kan du själv bestämma hur pricken över i:et ska se ut.  
Din Swedoor-dörr levereras med låskista men utan dörrhandtag.  
Du kan dock alltid välja till handtag och få det levererat tillsammans  
med dörren.

Läs mer på swedoor.se

GÅNGJÄRN, GLASTYPER OCH HANDTAG

GLASVARIANTER 

Till de flesta av våra innerdörrar kan du 
själv välja glastyp. Som standard levereras 
våra innerdörrar med klarglas, men kan 
mot ett tillägg fås i frostat, fasettslipat, 
gotikglas och maskinantikt glas (fasettslipat 
glas endast till spröjsade dörrar). Alla glas är 
härdade. 

DÖRRHANDTAG 

Dörrhandtaget gör 
din nya dörr komplett.  
Vi erbjuder gedigna 
modeller av hög kvalitet 
i olika varianter. 

DEKORGÅNGJÄRN 

Ska gångjärnen ingå som ett 
klassiskt och dekorativt inslag 
i dörrlösningen ska du välja 
våra dekor- gångjärn. Vi har 
två olika modeller som båda 
kan fås i mässing och krom. 
Alla ADVANCE-LINE-dörrar 
samt produktserierna Purity 
och Tradition i clever-line kan 
fås med dekorgångjärn.

Modell 100
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MÅTTABELL

När du väl bestämt dig för en viss dörr, måste du också
bestämma vilken storlek dörren ska ha.
I dörrbranschen talas det om modulmått.
Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras.
Är hålet exempelvis 900mm x 2100mm (bxh) så är modulmåttet 
9x21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen,
tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån.
Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det
exakta modulmåttet.
Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du 
lämnar ca 12 mm justermån runt karmens sido- och överstycke.

En komplett måttabell finns att
ladda ner på www.swedoor.se

INNERDÖRRAR
Modul Dörrbladsmått BxH Karmyttermått BxH Väggöppning
7 x 20 625 x 1940 mm 686 x 1989 mm 710 x 2010 mm
8 x 20 725 x 1940 mm 786 x 1989 mm 810 x 2010 mm
9 x 20 825 x 1940 mm 886 x 1989 mm 910 x 2010 mm
10 x 20 925 x 1940 mm 986 x 1989 mm 1010 x 2010 mm
13,3 x 20 625 + 625 x 1940 mm 1313 x 1989 mm 1340 x 2010 mm
15,3 x 20 725 + 725 x 1940 mm 1513 x 1989 mm 1540 x 2010 mm
17,3 x 20 825 + 825 x 1940 mm 1713 x 1989 mm 1740 x 2010 mm
19,3 x 20 925 + 925 x 1940 mm 1913 x 1989 mm 1940 x 2010 mm
11 x 20 625 + 398 x 1940 mm 1086 x 1989 mm 1114 x 2010 mm
12 x 20 725 + 398 x 1940 mm 1186 x 1989 mm 1214 x 2010 mm
13 x 20 825 + 398 x 1940 mm 1286 x 1989 mm 1314 x 2010 mm
14 x 20 925 + 398 x 1940 mm 1386 x 1989 mm 1414 x 2010 mm
7 x 21 625 x 2040 mm 686 x 2089 mm 710 x 2110 mm
8 x 21 725 x 2040 mm 786 x 2089 mm 810 x 2110 mm
9 x 21 825 x 2040 mm 886 x 2089 mm 910 x 2110 mm
10 x 21 925 x 2040 mm 986 x 2089 mm 1010 x 2110 mm
13,3 x 21 625 + 625 x 2040 mm 1313 x 2089 mm 1340 x 2110 mm
15,3 x 21 725 + 725 x 2040 mm 1513 x 2089 mm 1540 x 2110 mm
17,3 x 21 825 + 825 x 2040 mm 1713 x 2089 mm 1740 x 2110 mm
19,3 x 21 925 + 925 x 2040 mm 1913 x 2089 mm 1940 x 2110 mm
11 x 21 625 + 398 x 2040 mm 1086 x 2089 mm 1114 x 2110 mm
12 x 21 725 + 398 x 2040 mm 1186 x 2089 mm 1214 x 2110 mm
13 x 21 825 + 398 x 2040 mm 1286 x 2089 mm 1314 x 2110 mm
14 x 21 925 + 398 x 2040 mm 1386 x 2089 mm 1414 x 2110 mm

 Nästan alla ADVANCE-LINE innerdörrar (förutom Compact) kan fås i modul från 6x18 till 
11x24 och som skjutdörr i modul från 6x18 till 13x24.

YTTERDÖRRAR Väggöppning Modell

Modul Dörrbladsmått BxH Karmyttermått BxH 90° 180° CH C/F A
9 x 19 825 x 1833 mm 888 x 1880 mm 735 (705) 800 • • •
10 x 19 925 x 1833 mm 988 x 1880 mm 835 (805) 900 • • •
11 x 19 1025 x 1833 mm 1088 x 1880 mm 935 (905) 1000 • • •
9 x 20 825 x 1933 mm 888 x 1980 mm 735 (705) 800 • • •
10 x 20 925 x 1933 mm 988 x 1980 mm 835 (805) 900 • • •
11 x 20 1025 x 1933 mm 1088 x 1980 mm 935 (905) 1000 • • •
9 x 21 825 x 2033 mm 888 x 2080 mm 735 (705) 800 • • •
10 x 21 925 x 2033 mm 988 x 2080 mm 835 (805) 900 • • •
11 x 21 1025 x 2033 mm 1088 x 2080 mm 935 (905) 1000 • • •
9 x 22 825 x 2133 mm 888 x 2180 mm 735 (705) 800 • • •
10 x 22 925 x 2133 mm 988 x 2180 mm 835 (805) 900 • • •
11 x 22 1025 x 2133 mm 1088 x 2180 mm 935 (905) 1000 • • •
9 x 23 825 x 2219 mm 888 x 2266 mm 735 (705) 800 • • •
10 x 23 925 x 2219 mm 988 x 2266 mm 835 (805) 900 • • •
11 x 23 1025 x 2219 mm 1088 x 2266 mm 935 (905) 1000 • • •

PARYTTERDÖRRAR Väggöppning Modell

Modul Dörrbladsmått BxH Karmyttermått BxH 90° 180° CH C/F A
14 x 20 661/661 x 1933 mm 1388 x 1980 mm 1170 1300 • • •
14 x 20 711/611 x 1933 mm 1388 x 1980 mm 1170 1300 • • •
15 x 20 711/711 x 1933 mm 1488 x 1980 mm 1270 1400 • • •
15 x 20 761/661 x 1933 mm 1488 x 1980 mm 1270 1400 • • •
16 x 20 761/761 x 1933 mm 1588 x 1980 mm 1370 1500 • • •
16 x 20 811/711 x 1933 mm 1588 x 1980 mm 1370 1500 • • •
17 x 20 811/811 x 1933 mm 1688 x 1980 mm 1470 1600 • • •
18 x 20 861/861 x 1933 mm 1788 x 1980 mm 1570 1700 • • •
18 x 20 911/811 x 1933 mm 1788 x 1980 mm 1570 1700 • • •
19 x 20 911/911 x 1933 mm 1888 x 1980 mm 1670 1800 • • •
20 x 20 961/961 x 1933 mm 1988 x 1980 mm 1770 1900 • • •
20 x 20 1011/911 x 1933 mm 1988 x 1980 mm 1770 1900 • • •
20 x 21 961/961 x 2033 mm 1988 x 2080 mm 1770 1900 • • •
20 x 21 1011/911 x 2033 mm 1988 x 2080 mm 1770 1900 • • •
13 x 21 397/825 x 2033 mm 1288 x 2080 mm 1070 1200 • ◊ •
14 x 21 497/825 x 2033 mm 1388 x 2080 mm 1170 1300 • ◊ •
14 x 21 661/661 x 2033 mm 1388 x 2080 mm 1170 1300 • • •
14 x 21 711/611 x 2033 mm 1388 x 2080 mm 1170 1300 • • •
15 x 21 597/825 x 2033 mm 1488 x 2080 mm 1270 1400 • ◊ •
15 x 21 711/711 x 2033 mm 1488 x 2080 mm 1270 1400 • • •
15 x 21 761/661 x 2033 mm 1488 x 2080 mm 1270 1400 • • •
16 x 21 597/925 x 2033 mm 1588 x 2080 mm 1370 1500 • ◊ •
16 x 21 761/761 x 2033 mm 1588 x 2088 mm 1370 1500 • • •
16 x 21 811/711 x 2033 mm 1588 x 2080 mm 1370 1500 • • •
17 x 21 597/1025 x 2033 mm 1688 x 2080 mm 1470 1600 • ◊ •
17 x 21 811/811 x 2033 mm 1688 x 2080 mm 1470 1600 • • •
18 x 21 861/861 x 2033 mm 1788 x 2080 mm 1570 1700 • • •
18 x 21 911/811 x 2033 mm 1788 x 2080 mm 1570 1700 • • •
19 x 21 911/911 x 2033 mm 1888 x 2080 mm 1670 1800 • • •

CH = Character              C/F = Classic & Function         A = Arctic (siffror i parantes gäller Arctic ytterdörrar)

• = Ev. mot förfrågan     • = Kan ej fås i detta mått      ◊ = Gäller Debussy, Delius, Puccini (endast 16 x 20/21), Ravel, Scarlatti

120° öppning ger ökad väggöppning +20 mm på måttet för 90°, 150° öppning ger ökad väggöppning +50 mm  på måttet för 90° 
(gäller enkeldörr med karmyttermått 885-988). Ytterdörrar går även att få i modulbredd 8, vissa pardörrar i modulhöjd 22-24.
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Sätt din produktöversikt här!

Hos oss på SWEDOOR JW är utveckling och förbättring av våra produkter en del av vår filosofi.  
Det är en dynamisk process där vi hela tiden utmanar oss själva och våra produkter. 
Läs mer på swedoor.se

Dörrarnas glöd, värme och utstrålning upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas  
färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

MÅTTABELL

INNERDÖRRAR
Modul Dörrbladsmått BxH Karmyttermått BxH Väggöppning
7 x 21 625 x 2040 mm 686 x 2089 mm 710 x 2110 mm
8 x 21 725 x 2040 mm 786 x 2089 mm 810 x 2110 mm
9 x 21 825 x 2040 mm 886 x 2089 mm 910 x 2110 mm
10 x 21 925 x 2040 mm 986 x 2089 mm 1010 x 2110 mm
13,3 x 21 625 + 625 x 2040 mm 1313 x 2089 mm 1340 x 2110 mm
15,3 x 21 725 + 725 x 2040 mm 1513 x 2089 mm 1540 x 2110 mm
17,3 x 21 825 + 825 x 2040 mm 1713 x 2089 mm 1740 x 2110 mm
19,3 x 21 925 + 925 x 2040 mm 1913 x 2089 mm 1940 x 2110 mm
11 x 21 625 + 398 x 2040 mm 1086 x 2089 mm 1114 x 2110 mm
12 x 21 725 + 398 x 2040 mm 1186 x 2089 mm 1214 x 2110 mm
13 x 21 825 + 398 x 2040 mm 1286 x 2089 mm 1314 x 2110 mm
14 x 21 925 + 398 x 2040 mm 1386 x 2089 mm 1414 x 2110 mm
14 x 21 725 + 598 x 2040 mm 1386 x 2089 mm 1410 x 2110 mm
15 x 21 825 + 598 x 2040 mm 1486 x 2089 mm 1510 x 2110 mm
16 x 21 925 + 598 x 2040 mm 1586 x 2089 mm 1610 x 2110 mm

Pardörrar kan fås med två typer av delning. Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och 
de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

YTTERDÖRRAR
Modul Dörrbladsmått BxH Karmyttermått BxH Väggöppning vid 90°/180°
9 x 20 825 x 1933 mm 888 x 1980 mm 735/800
9 x 19* 825 x 1833 mm 888 x 1880 mm 735/800
9 x 21 825 x 2033 mm 888 x 2080 mm 735/800
10 x 20** 925 x 1933 mm 988 x 1980 mm 835/900
10 x 21 925 x 2033 mm 988 x 2080 mm 835/900

*  Endast P-100 och P-400 är tillgänglig i denna storlek.
**  Endast P-100, P-200, P-400 och P-500 är tillgänglig i denna storlek.

SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD ENKELDÖRR
Modul Dörrbladsmått BxH Yttermått regelparti
7 625 x 2040 mm 1290 x 2090 mm*
8 725 x 2040 mm 1490 x 2090 mm*
9 825 x 2040 mm 1690 x 2090 mm*
10 925 x 2040 mm 1890 x 2090 mm*

* Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

KORNISCH FÖR UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR
Modul Dörrbladsmått BxH Yttermått kornisch
7 x 21 725 x 2040 mm* 1470 mm

8 x 21 825 x 2040 mm* 1670 mm
9 x 21 925 x 2040 mm* 1870 mm
13 x 21 725 +725 x 2040 mm* 2720 mm
15 x 21 825 +825 x 2040 mm* 3120 mm
17 x 21 925 +925 x 2040 mm* 3520 mm

*Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul större 
än väggöppningens bredd.

SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD PARDÖRR
Modul Dörrbladsmått BxH Yttermått regelparti
13 2 x 625 x 2040 mm 2540 x 2090 mm*
15 2 x 725 x 2040 mm 2940 x 2090 mm*
17 2 x 825 x 2040 mm 3340 x 2090 mm*
19 2 x 925 x 2040 mm 3740 x 2090 mm*

* Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

Vissa modeller i clever-line går även att få i modulhöjd 19 och 20.
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FÅ EN FULLSTÄNDIG ÖVER-
BLICK PÅ SWEDOOR.SE
På vår webbplats hittar du en hel värld av dörrar, inspiration och goda råd. Prova till exempel 
vårt Designverktyg, som ger dig möjlighet att prova utvalda modeller och leka med ytor, 
färger och glas. Du kan också få en fullständig överblick över våra produkter och uppleva 
hur olika dörrar kan se ut i en verklig miljö. Du kan enkelt spara och jämföra produkter,
hitta vägledande priser och närmaste återförsäljare, dela bilder och skicka länkar till din 
hantverkare eller dina vänner via bland annat e-post och Facebook – direkt från webben. 
Prova själv på swedoor.se redan idag.




