
Ytterdörrar 

Kan din ytterdörr visa vem du är? Vi tror det, eller rättare sagt – det är vi övertygade om. För 

oss är ytterdörren hemmets ansikte och precis som ansiktet avslöjar hur vi mår, berättar 

ytterdörren för oss hur huset mår. Det är också ytterdörren som ger oss det första intrycket när 

vi kommer till ett hem, för dörren tar oss vänligt i hand och leder oss in i huset. 

Så vad berättar din ytterdörr om dig och vilket intryck vill du att ditt hus ska förmedla? Vill 

du ha en klassisk dörr i en varm färg med cotswoldglas, eller passar det bättre med en elegant 

och tidlös dörr med en sober spårfräst dekor eller en trendig och modern stil med starka färger 

på en slät dörr? 

Dubbeldekor 

Som standard är våra ytterdörrar enkeldekorerade med dekorativ utsida och en slät insida. 

Som tillval kan du välja dubbeldekorerade dörrar. Dessa dörrar har en spårfräst dekor på 

insidan som matchar utsidans dekor. Med dubbeldekor blir din ytterdörr även ett vackert 

smycke inuti huset.  

Konstruktion 

Våra ytterdörrar är konstruerade med fururamverk och dubbla aluminiumplåtar samt 

rörelseupptagande skivor. För att uppfylla marknadens hårdaste krav har vi en extra kraftig 

ramkonstruktion i våra dörrar. De yttre skikten består av HDF som är målad med en 2-

komponentsfärg med hög utomhusbeständighet. Dörrarna har spårfrästa karmar för invändiga 

dörrsmygar, tröskelhöjd anpassad för rörelsehindrade och tätningslist i dörrbladet. Dörrarna 

levereras alltid komplett med karm och låskista ASSA 2002, men cylinder och trycken ingår 

inte. Låskistan uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3379, av försäkringsbolag 

godkänd låsenhet. Gångjärnen är justerbara och har inbyggd bakkantssäkringsfunktion. 

Kraftigt säkerhetsslutbleck ASSA 1487–11 ingår också, med skruvar för finjustering av 

dörrbladets tätning mot karmen. 

Isolering 

Dörrarnas isolering består av 55 mm miljövänlig cellplastisolering som ger täta dörrar. Vi 

använder isolerglas i våra glaskassetter med 4 mm glastjocklek, vilket försäkringsbolag 

betecknar som svårforcerat. För dig som har ännu högre säkerhetskrav kan vi mot tillägg 

erbjuda fabriksmonterat tillhållarlås Fas 90001. 
 

 


