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Vilken dörr
passar ditt liv?
En dörr är väl bara en dörr? Inte för oss. Den bär en
personlighet och känsla som kan förändra en hel fasad eller
ge den gamla villan ett helt nytt uttryck. Ytterdörren är
entrén till ditt liv, skapar en förväntan om vad som händer
där bakom och om vilka som bor där.
För det är först hemma hos dig dörren blir levande.
Vare sig den ska leva ett rustikt liv på landet, stå emot
tonåringens vredesutbrott, eller kräver ett larmsystem som
håller objudna gäster borta. I villa, radhus eller torp
har vi ytterdörren som passar just dig. Med oändliga
valmöjligheter personifierar vi din dörr.
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YTTERDÖRRAR

Dörrarna från
Småland
Vi passerar oslagbar natur som visar sig från sin bästa sida
– barrskog, doft av tall och solen som glittrar i Vätterns blanka
spegel. Vår resa går till småländska Bankeryd där Diplomat
tillverkar ytterdörrar, anpassade för vårt svenska klimat.
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Många väljer att flytta sin produktion utomlands. Det
gör inte Diplomat. Genom att tillverka ytterdörrarna i
Småland skapar Diplomat hållbarare transporter som
värnar om miljön. Det svenska vädret är som bekant högst
förä nderligt, med sol, vind, blåst, kyla och regn. För att
dörren ska få rätt utseende och klara av alla påfrestningar
från vårt svenska klimat, krävs ett gediget hantverk och
lokal kunskap.

Svenskt hantverk och produktion
En ytterdörr från Diplomat ska inte behöva bytas titt som
tätt, de är gjorda för att hålla i långa loppet. Trästommen
är i furu som fylls med cellplast för att få en bra isolering.
På var sida om cellplasten finns det aluminiumplåtar som
håller fukten borta. Ytterst sitter antingen en HDF-skiva
eller laminat. Kunden har också möjlighet att personifiera
sin dörr och göra den unik med tillval och färg. Därför
krävs ett noggrant precisionsarbete och stort engagemang
från alla som jobbar med dörrarna. Vi får en rundvandring
i fabriken och hinner stanna vid ett par stationer och prata
med dem som gör dörrarna levande.

En ytterdörr blir till
Det låter från maskiner och luktar trä. I gula västar och
skyddsskor får vi en guidad tur genom fabriken medan
arbetet pågår runtomkring oss. För att en dörr ska bli
verklighet måste beställningen komma in i fabrikens
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ordersystem. I fabriken får varje dörr en unik kod som
bär dess identitet och berättar om det är standardmodell eller en personifierad specialvariant. Koden vet allt
om ytterdörrens modell, storlek, fräsning, vilken typ av
dekor, spröjs, färger, lås och glas. Den digitala informationen bestämmer genom vilka olika produktionsstationer
dörren ska gå.
”Allt fler beställer specialdörrar nu”, säger Mats som är
kvalitets- och logistikansvarig i fabriken.

Måleriet
Det finns inga dåliga väder, bara dåliga ytskikt som man
säger i fabriken. Just färg och ytskikt får ta många av
vädrets smällar, därför sker målningen i dubbla lager med
ett väderbeständigt färgsystem som ger en mycket slitstark yta. När vi kommer till måleriet står Jan och Tomas
och målar spröjs. De har arbetat tillsammans länge och
känner varandra väl.
”Vi är gamla Tordare. Han som var ordförande i klubben var också VD på fabriken, så det var via honom som
vi började arbeta här”, säger Jan.
IK Tord är en idrottsförening i Jönköping och sport
intresset skiner igenom på många ställen i fabriken.
Medan Jan sprejmålar ett rött spröjskors bekräftar
Tomas att färger blivit allt vanligare.
”Det går inte säga vilken färg som är vanligast, vi
målar alltifrån blått, till grönt och brunt.”

Jag frågar om han trivs att jobba tillsammans med Jan.
”Han växer på en”, säger Tomas och skrattar.

Människa och maskin
Vid stationen CNC får ytterdörren sin form. I ett design
program lägger man in hur dörren ska se ut. Vilken
modell den ska bli och alla fräsningar som ska göras. Det
är här man bestämmer till exempel utfräsningar för glas,
lås och om dörren ska ha några speciella spår.
Roger går runt på olika stationer men nu övervakar
han den stora maskin som utför alla fräsningar. Väldigt
förenklat är det vid ”översynen” och ”finishen” som den
mänskliga närvaron gör det maskinen inte klarar av. Alla
finsnickerier, målningar, detaljer och slipningar är gjorda
för hand. Roger har jobbat i fabriken i femton år och kan
det här med dörrar.
”Om man ska köpa en dörr är det viktigt att titta på
finishen, alltså ytan, hur den är målad, och att allt är rakt
och fint”, säger Roger.

Olika vägar till Bankeryd
Precis som dörrarna bär personalen sina egna historier.
De flesta vi pratar med bor i närområdet och har arbetat
länge i fabriken. Någon har hamnat här av en slump
medan någon annan representerar tredje generationen.
Generellt har de allra flesta en stark anknytning till
Jönköping och är uppväxta i orterna runtomkring. Men

vid stationen för de dörrar som ska målas med specialfärg
träffar vi Armin. Han bor numera i Jönköping men tog
en annan väg till Bankeryd. Som 18-åring flydde han
och hans familj från kriget som var på väg att utbryta i
forna Jugoslavien. Efter sju år i Österrike tog han sig till
Sverige.
”Jag jobbade med dörrar i Österrike också, men mina
föräldrar bodde i Sverige så efter att ha besökt dem an
sökte jag om uppehållstillstånd i Sverige.”
Armin gjorde markarbeten åt den förra ägaren av
dörrfabriken och blev erbjuden jobb, något han är glad
för än idag.
”Jag trivs väldigt bra här”, säger Armin.
Armin delar arbetsstation med Lotta. Hennes väg
in i fabriken gick via ett bemanningsföretag. Många
kommer i kontakt med fabriken på så sätt och blir kvar.
Hon håller på att maskera en dörr som ska tvåfärgsmålas
när vi träffar henne. Jag passar på att fråga om hon minns
någon speciell dörrfärg.
”Det har varit någon illorange och någon rosa jag
minns lite extra. Det skulle vara kul att se på vilka hus
såna dörrar sitter”, säger hon.
I emballeringen plastas dörrarna och väntar på att bli
upphämtade av lastbilar. Sedan skickas de till återförsäljare över hela landet innan de får sina nya hem.

.
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Nyhet

Diplomat Marina Glas Extreme

Nyhet för tufft klimat
Nyhet

Marina Glas Extreme är redo för hårt kustklimat. Denna
målade dörr är tillverkad i ett extra slitstarkt utförande
och utrustad med rostfria gångjärn och sparkplåt.
En dörr utsätts för väder och vind
året runt, vilket innebär ett slitage
som kan påverka utseende och
funktion.
Marina är som standard utrustad
med Extreme, som innebär ett extra
slitstarkt utförande för att motstå
tuffa påfrestningar. Det är särskilt
lämpligt om du saknar skyddande
tak över entrén. (Till ett utvalt
sortiment av våra målade dörrar finns
Extreme även som tillval. Läs mer på
sid 16.)

Marina är dessutom utrustad med
rostfria gångjärn av hög kvalitet, och
för att tåla slitage bättre så ha den
utvändig rostfri sparkplåt som
standard. Som tillval kan du välja
dolda gångjärn som blir väl skyddade
inne i konstruktionen.
Designen är slät på utsida och på
insidan en synlig glaslist. Glaset är
klart som standard men vill du minska insynen i hallen så välj med fördel
exempelvis frostat.

Nyhet

DIPLOMAT MARINA GLAS EXTREME

Kombinera med
nyheten Nike Tät
Nyheten Nike Tät är populär polare med många!
Ensam tar hon för sig snyggt och elegant med sin vågiga
dekor. Vid sidan höjer hon sin kompis. Matcha gärna med
Afrodite Glas, Athena Glas eller Nike Glas.

DIPLOMAT NIKE TÄT

DIPLOMAT AFRODITE GLAS

DIPLOMAT ATHENA GLAS

DIPLOMAT NIKE GLAS
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Dags att förnya ditt hus? Byt dörr!
Dörren betyder mycket för uttrycket och känslan hos ett hus. En fin
ytterdörr känns välkomnande, men den säger också något om den
som bor i huset. Kanske räcker det med att måla om den dörr du har.
Eller är det dags för en helt ny dörr?
Det sägs att man i Skottland målar ytterdörren röd när
sista amorteringen på huslånet är betald. Andra menar att
dörrar i klara färger är ett bra sätt att kunna urskilja sitt
eget hus när man kommer hem sent efter en glad kväll.
Det kan vara hur det vill med den saken, men en färgglad
ytterdörr är onekligen ett sätt att sätta personlig prägel på
sitt hus.

Smälta in eller sticka ut?
Nu är det ju inte alltid man vill ha en stark färg på sin
ytterdörr – färgen ska passa till huset och till omgivningen runt omkring. Då kanske en helt ny, men annorlunda,
dörr är ett alternativ att fundera över? En dörr med glas
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gör mycket för utseendet på huset och har också fördelen
att öka ljusinsläppet i entrén.

Släpp in ljuset, men håll allt annat ute
Vi nordbor är inte bortskämda med ljus. Därför gäller det
att se till att få in så mycket som möjligt av det ljus som
står till buds. Av ljus kan vi helt enkelt inte få för mycket!
En dörr med glas skapar känslan av att ha öppet och
släpper in massor med dagsljus, men håller kylan ute.
En annan möjlighet är att komplettera en tät dörr med
sido- och överljus. Då får du bra med ljusinsläpp, även om
du har en alldeles vanlig dörr.

Årets färger 2022

NCS S 4010-G10Y

Är det dags att välja färg på din dörr?
Vår förkärlek för vissa färger
förändras gradvis. Under perioder
har vi gillat mörka färger, andra
ljusa. Vissa tider gillar vi klara färger,
decenniet senare väljer vi dämpade
nyanser.
Vi har valt några av årets färgtrender
att presentera här. Läs mer om färg
på sid 62.

NCS S 2010-Y40R

NCS S 5040-Y90R

Elegans och hållbarhet
Traditionella naturliga färgskalor kan vi lita på och förstå. De får oss
att känna oss hemma. De ljusa färgerna förknippar vi med hållbarhet
och de mörka mustiga färgerna associeras till lyx. Till denna trend
kan du välja sandfärgat marktegel och en mörkröd dörr!

NCS S 2020-R80B
NCS S 2005-G50Y

NCS S 5005-R80B
NCS S 9000-N

NCS S 1020-Y20R
NCS S 4005-Y50R

Kontraster med blått
Vitt, grått och svart är alltid populärt men sällan trendigt.
Kombinera gråskalan med en accent av blåa nyanser, och skapa
kontraster, så har du fångat en av årets trender! En svart dörr eller
en grå med svart handtag tillsammans med betong är populärt.
Den blå accenten får du från hortensia eller lavendel!

Avslappnande natur
Ljusa gröna nyanser som tangerar åt gult,
kombinerade med naturliga pasteller.
Trenden från den urbana människan som
upptäcker skönheten i naturen. Välj en
pastellgul dörr tillsammans med mycket
växter och naturlig trätrall.
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Med naturens bästa
för ögonen
För oss är minimal miljöpåverkan en
självklar del i vårt arbete. Schyssta
produkter skapas först när vi är
schyssta mot miljön runtomkring oss.
Elen i vår fabrik drivs av vindkraft och värmen av biobränsle.

Materialet i våra dörrar kommer från
ett ansvarsfullt skogsbruk som tar
hänsyn till människa och miljö –
hållbarhet i långa loppet.

ECO- tillval
Om vi ska fortsätta att njuta av naturen som vi känner
den idag, måste vi se över användandet av jordens resurser.
Det handlar inte bara om vad vi äter och hur vi reser utan
minst lika mycket om den energi vi förbrukar.
Ett bra sätt att både spara pengar och vara skonsam
mot miljön är att försöka stoppa hemmets energitjuvar.
En stor bov är otäta fönster som låter husets värme sippra
ut till ingen nytta. Det många inte tänker på är att
ytterdörren också kan förbättra inomhusklimatet genom
isolerande egenskaper som minskar energiförbrukningen.
ECO är tillvalet för dig som vill ha en superisolerad
dörr som minskar värmekostnader och inte slösar energi
i onödan. Med ECO-tillvalet är både glaskassetten och
dörrbladet extra isolerat – superenergiglas, 76 mm
dörrblad, 130 mm dubbelfasad karm och tätningslist
i dörrblad och karm rustar huset för vädrets makter.
Dörrens design är densamma med ECO, vilket gör den
både schysst mot miljön och vacker att titta på.

Extra kärlek ger extra lång livslängd
Det är lätt att glömma bort att underhålla sina ytterdörrar, även fast det är
otroligt viktigt för dörrens livslängd.
För att behålla lystern behöver
målade ytterdörrar underhållas.
Tvätta av dörren med
ljummet vatten eller
med diskmedel
utspätt i vatten (ej
såpa), minst varannan
månad. Det är viktigt
att undvika starka
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rengöringsmedel som innehåller
t.ex. ammoniak eller lösningsmedel.

Underhållsset för
målade ytterdörrar

1–2 gånger per år behöver dörren
extra kärlek. Med vårt underhållsset
går det snabbt och smidigt.
I kitet finns två vaxdukar för vaxning,
en tub smörjfett för gångjärn, och en
låsspray som ökar låsets funktions
säkerhet.
För att öka livslängden på dörren
ytterligare gör du klokt i att placera
den under ett skyddande entrétak.
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Egenskaper i världsklass
Alla våra dörrar håller hög kvalitet men ibland behövs det
lilla extra för att trygga vardagen. Vi har tillvalen som säkrar
din dörr och ger den egenskaper i världsklass.
SÄKERHET
Ett säkert hem blir ännu säkrare med hjälp av rätt tillval till
dörren. Våra säkerhetsdörrar
finns med klassningen RC2 enligt den
europeiska standarden för inbrottsklassade
dörrar EN 1627. Klassningen innebär olika
typer av förstärkningar och försvårar vid
inbrottsförsök.
LJUDKLASSAD DÖRR
I bullriga omgivningar finns det
ofta ett behov av att stänga ute
ljud för en behagligare hemmiljö.
Dörren är då en viktig faktor och hos
Diplomat kan du beställa den med en
ljudreduktion på Rw 41dB. Tillvalet finns till
alla våra täta ytterdörrar.
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ECO
Minska dina värmekostnader
med Diplomats Eco-tillval, som
ger en dörr som är isolerad i
både dörrblad och glaskassett. Det ger då
det låga U-värdet 0,7 för både täta dörrar
och dörrar med glas.
EXTREME – TÅLIGARE
DÖRRAR
En dörr utsätts för väder och vind
året runt, vilket innebär ett slitage
som kan påverka utseende och funktion. Med
Extreme-tillval, till din målade dörr, får du ett
extra slitstarkt utförande för att motstå tuffa
påfrestningar. Det är en särskilt lämplig
investering om du saknar skyddande tak över
entrén. Extreme finns som tillval till ett utvalt
sortiment av våra målade dörrar, några har
det som standard, då står det i namnet.

BRANDKLASSAD DÖRR
Ska din dörr vara brandav
skiljande? Beställ ytterdörren i
ett utförande i brandklass EI230.
Det innebär ett skydd som gör att dörren
kan stå emot sticklågor och heta gaser i
minst 30 minuter utan att föremål antänds
på andra sidan dörren. Finns som tillval för
alla täta dörrar och vissa med glas.
BRANDGASTÄTHET
Kombinera din brandklassade
dörr med brandgastäthet SA/
S200. Finns som tillval för alla
täta dörrar och vissa med glas och går att
kombinera ljudisolering.
PERSONSÄKERHET
Alla våra dörrar är försedda med
personsäkerhetsglas enligt regler
och anvisningar från BBR och
MTK för att undvika skärskador vid eventuell
olycka. Din ytterdörr är antingen försedd
med härdat glas in- och utvändigt eller ett
6 mm-glas på mindre rutor, där så krävs.

Vad gör en bra dörr?
Hur många gånger kommer du använda din dörr?
Du går igenom den flera gånger per dag, det är det första du
ser utvändigt och kanske spelar den en stor roll invändigt.
Att ägna lite tid åt att fundera kring sin dörr är en bra idé
för att hitta den perfekta matchen, berättar Maria Hallebo,
produktchef på Diplomat.

Yta och funktion
En riktigt bra dörr ska kännas
rätt rent designmässigt men den
behöver också fylla förväntningar
på funktion. Olika dörrar har olika
specifika egenskaper, någon isolerar
extra bra (lågt U-värde), någon håller
ute ljud, eller är extra inbrottssäker.
Fundera över vilka funktioner som
är viktigast för dig innan du börjar
botanisera i design, tipsar Maria.

finns det massor av val för den som
vill skräddarsy ett helt eget utseende.
Det kan vara bra att tänka på huruvida dörren ska harmonisera med
fasaden eller om den ska sticka ut.
De senaste åren har dörrkunderna
blivit allt modigare.
– Kulörer på dörrar fortsätter att
öka, men också pålimmade dekorer
som ger ett mer klassiskt utseende,
säger Maria.

Passa in eller sticka ut?

Glöm inte insidan

För många är den roliga biten att
välja dörrens utseende. Antingen
tar man dörren som den är eller så

Utvändigt har dörren möjlighet att
förändra uttrycket på en hel fasad,
men det många inte tänker på är

 örrens insida som går att få både i
d
färg och utsmyckad.
– Insidan av dörren kan vara en
stor del av hemmet, beroende på hur
central hallen är invändigt. Det kan
bli ett riktigt lyft för övrig inredning
med en dekorspårad insida till skillnad från en vit slät yta, säger Maria.

Svenska dörrar för svenska
klimat
Det svenska klimatet är föränderligt
med regn, vind, snö och sol vilket
ställer tuffa krav på ytterdörren.
Därför är det viktigt att välja en dörr
som håller länge rent kvalitetsmässigt. På Diplomat tillverkas dörrarna
i Sverige med god förståelse för de
olika utmaningarna som vädret ger.
– Det är inte många som vet eller
tänker på att om man vaxar den
målade dörren några gånger per år så
förlänger man dess livslängd, säger
produktchef Maria.

Digitala dörrtrender

Maria Hallebo,
produktchef
på Diplomat.

Många trender gällande dörrar
handlar om lås och digitala säkerhetslösningar. Det blir allt vanligare
med uppkopplade hem där dörr
och larm styrs från appar. Att byta
ut fysiska nycklar mot kodlås och
nyckelbrickor förenklar vardagen för
många.
– Det kommer mer och mer spän
nande digitala lösningar. Mycket
går ut på att kunna se vem som
passerar dörren och vilken tid dörren
öppnats. Ny teknik gör mycket för
husets skalskydd, säger Maria.
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Diplomat Laila Tät i ekfanér

MODERN

Med en känsla
för mode
I händelsernas centrum står dörren och tar för sig.
Ständigt aktuell med örat mot gatan. Det någon
kallar vågad, kallar någon annan självklar. Med en världsvan
framtoning är dörren lika given idag som imorgon.
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ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

DIPLOMAT AFRODITE GLAS

DIPLOMAT ALEXANDRA GLAS

DIPLOMAT ALMA GLAS

DIPLOMAT ANGELICA GLAS

DIPLOMAT ATHENA GLAS

DIPLOMAT CLARA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT CLARA TÄT

DIPLOMAT FANNY GLAS EXTREME

DIPLOMAT FELICIA GLAS

DIPLOMAT INEZ GLAS EXTREME

DIPLOMAT INGELA GLAS

DIPLOMAT INGELA TÄT

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Steppat klarglas, glasram i svart
eller silver
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21
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ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

DIPLOMAT IRMA GLAS EXTREME

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT LAILA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT LAILA TÄT

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

Nyhet

DIPLOMAT LOUISE GLAS

Klarglas
Dolda gångjärn
Valfri NCS S-kulör, utvändig
dekorplatta i valfri kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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DIPLOMAT MAJ GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT MARINA GLAS EXTREME

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT MIKAELA GLAS

DIPLOMAT MINNAH GLAS EXTREME

DIPLOMAT MOLLY GLAS EXTREME

DIPLOMAT NATHALIE GLAS

DIPLOMAT RONJA GLAS EXTREME

DIPLOMAT TANJA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Steppat klarglas, glasram i svart
eller silver
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Steppat klarglas, glasram i svart
eller silver
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Steppat klarglas, glasram i svart
eller silver
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

23

Diplomat Nike Glas

NORDISK

En historia
från norr
Naturligt avskalad står dörren med ett ärligt uppsåt.
Med rötter i den nordiska folksjälen ligger
storheten i det enkla. Inspirerade av vårt skandinaviska
klimat lovar dörrarna en hållbar stilsäker design
med funktion i fokus.
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ECO finns som tillval

DIPLOMAT BELLA GLAS

DIPLOMAT BELLA TÄT

DIPLOMAT DANIELLA GLAS

DIPLOMAT EBBA GLAS

DIPLOMAT GULLAN GLAS

DIPLOMAT KARINA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21
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EXTREME finns som tillval

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Nyhet

DIPLOMAT KARINA TÄT

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT NIKE GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT NIKE TÄT

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

DIPLOMAT VEGA TÄT

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT VANJA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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DIPLOMAT VILDA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21.

DIPLOMAT ROSA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT ROSA TÄT

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT SANDRA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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Diplomat Ingrid Glas

KLASSISK

Lika vacker då
som nu
Vi har dörrar som öppnar för tradition och
stilren elegans. En klassisk skönhet som alltid känns
modern utan att behöva springa på senaste trend.
Tidlös formgivning i harmoni med historien.
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ECO finns som tillval

DIPLOMAT ANITA GLAS

Cotswoldsglas
Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT BRITTA TÄT

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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DIPLOMAT ANITA TÄT

Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT CHRISTINE GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT BRITTA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT DAISY GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT ELVIRA TÄT

Valfri NCS S-kulör
eller konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT ELVIRA GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
eller konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT ESTELLE GLAS

Klarglas
Svarta allmogegångjärn
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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ECO finns som tillval

Nyhet

DIPLOMAT INGRID GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT KAJSA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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DIPLOMAT MARGARETA GLAS

Klarglas med blyinfattade glasromber
i åtta valfria kulörer.
Svarta allmogegångjärn
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

FÄRGER PÅ ROMBERNA I GLASET

11359

11379

11371

11369

11373

9010

11385

11362

Kulörprovernas
tryckfärger är
endast vägledande och
kan avvika mot
produkterna

DIPLOMAT SIGNE GLAS

DIPLOMAT SIGNE TÄT

DIPLOMAT SVEA TÄT

DIPLOMAT VICTORIA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Valfri NCS S-kulör
eller konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT SVEA GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
eller konstteakfanér
Std. strl. 9–10×20–21

Rökfärgat glas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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Diplomat Hannah Glas

LANTLIG

Naturlig
arkitektur
Våra dörrar mår bra av friluftsliv. Formade av naturen
och vårt skandinaviska klimat står dörren trygg
i en föränderlig miljö. En jordnära formgivning med
havet och skogen i åtanke.
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ECO finns som tillval

DIPLOMAT ANNA GLAS

DIPLOMAT ANNA TÄT

DIPLOMAT HANNAH GLAS

DIPLOMAT JANE GLAS

DIPLOMAT JANE TÄT

DIPLOMAT JULIA GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller furufanér
Std. strl. 9–10×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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EXTREME finns som tillval

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller furufanér
Std. strl. 9–10×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT KARIN TÄT

Valfri NCS S-kulör eller furufanér
Std. strl. 9–10x20–21

DIPLOMAT KARIN GLAS

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör eller furufanér
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT LINNEA GLAS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
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Diplomat Svea Tät pardörr

40

ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

Pardörrar
En pardörr bjuder in till både vardag och fest. Genom att slå
upp båda dörrarna utgör de en storstilad entré. I vardagen
används enkelt en av dörrarna. De flesta av våra dörrar kan
beställas som pardörrar. Pardörrarna har så kallat hakregellås och
säkerhetsslutbleck med finjustering av dörrbladets tätning, vilket
är viktigt på pardörrar.

DIPLOMAT ANITA GLAS PARDÖRR

DIPLOMAT ANITA TÄT PARDÖRR

DIPLOMAT BELLA TÄT PARDÖRR

DIPLOMAT BRITTA GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT BELLA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT BRITTA TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
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ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

DIPLOMAT CLARA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT ESTELLE GLAS PARDÖRR

Klarglas
Svarta allmogegångjärn
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT INEZ GLAS EXTREME
PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 15–16×20–21
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DIPLOMAT ELVIRA GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
eller konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT FELICIA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT INGELA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 18, 20×20–21

DIPLOMAT ELVIRA TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT GULLAN GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 15-16×20-21

DIPLOMAT INGELA TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT IRMA GLAS EXTREME PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 18–19×20–21

DIPLOMAT JULIA GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT KARINA GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT JANE GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT KARIN GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör eller
furufanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT KARINA TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT JANE TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT KARIN TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör
eller furufanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT LAILA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 14–15×20–21
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ECO finns som tillval

EXTREME finns som tillval

DIPLOMAT LINNEA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 19–20×20–21

DIPLOMAT MAJ GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT MIKAELA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

Nyhet

DIPLOMAT NATHALIE GLAS PARDÖRR

DIPLOMAT NIKE GLAS PARDÖRR

DIPLOMAT ROSA GLAS PARDÖRR

DIPLOMAT ROSA TÄT PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 14–15×20–21
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Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

Valfri NCS S-kulör,
konstteak- eller ekfanér
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT NIKE TÄT PARDÖRR

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT SANDRA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT SIGNE GLAS PARDÖRR

DIPLOMAT SIGNE TÄT PARDÖRR

DIPLOMAT SVEA TÄT PARDÖRR

DIPLOMAT TANJA GLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21

DIPLOMAT SVEA GLAS PARDÖRR

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör eller
konstteakfanér
Std. strl. 14–15×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
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Halvpardörrar
Behöver du extra bredd på dörren, kanske för att kunna köra in tvilling
vagnen? Då är en extra liten dörr perfekt. Halvpardörren går att få tät
eller med glas. Den kan ersätta en gammal dörr med fast sidoljus. Finns
i modulbredd 3–5, plus gångdörr i modulbredd 9–10, för att optimeras
för ditt utrymme för dörren. Para enkelt ihop våra ytterdörrar med valfri
halvpardel som harmonierar, så glas och dekor linjerar.

HP ALMA

HP ANNA

HP EBBA

HP GLAS

HP TÄT

HP STEPPAT

HP-Alma passar till dörrmodellen Alma
HP-Anna passar till dörrmodellerna Anna Glas
och Anna Tät.
HP-Ebba passar till dörrmodellen Ebba
HP-Glas har samma glas som dörrarna
Alexandra, Athena, Felicia, Maj och Nathalie
HP-Tät passar alla dörrmodeller
HP-Steppat passar till de steppade
dörrmodellerna Fanny, Minnah, Molly och Ronja.
HALVPARDEL
Klarglas
Valfri NCS S-kulör, ek-, konstteak- eller furufanér
HP-Alma och HP-Ebba std. strl. 5×20–21
HP-Anna och HP-Step std. strl. 4–5×20–21
HP-Glas och HP-Tät std. strl. 3–5×20–21

Halvpardel + ytterdörr
Här visar vi exempel på hur halvpardelar kan kombineras med en enkeldörr.

HP ALMA + DIPLOMAT
ALMA GLAS
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HP GLAS + DIPLOMAT
ROSA GLAS

HP ANNA + DIPLOMAT
ANNA TÄT

HP TÄT + DIPLOMAT
SANDRA GLAS

Sido- och överljus
Para enkelt ihop våra ytterdörrar med ett fast sido- eller överljus
som harmonierar med dörren. De finns i flera modeller och
utföranden. Välj rätt tillval såsom färg, glas och eventuell spröjs
eller sparkplåt, så allt matchar din dörr. Alla våra modeller har
energibesparande 3-glaskassetter, precis som ytterdörrarna.

SL–0

SL–2

SL–3

SL–4

SL–LAILA

SL–STEPPAT

ÖVERLJUS

Spröjsexempel

SIDOLJUS
SL-0, -2, -3, -4 Klarglas eller Cotswold
SL-Laila, -Steppat Klarglas
Valfri NCS S-kulör, ek-, konstteak- eller furufanér
Std. strl. 3–5×20–21
SL-0 std strl 2–5×20–21
SL-Steppat std. strl 4–5×20–21
SL-Steppat sidoljus passar till de steppade dörrmodellerna Fanny, Minnah, Molly och Ronja.

ÖVERLJUS

Klarglas
Valfri NCS S-kulör, ek-, konstteak- eller furufanér
Std. strl. 9–10, 14–15×2–4
Spröjs finns som tillval

Sidoljus + ytterdörr
Här visar vi exempel på hur sidoljus kan kombineras med en ytterdörr.

SL-STEPPAT + DIPLOMAT
MINNAH GLAS EXTREME

SL-LAILA + DIPLOMAT LAILA
GLAS

SL-0 + DIPLOMAT SIGNE TÄT

SL-2 MED COTSWOLDGLAS +
DIPLOMAT ELVIRA GLAS
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LAGERDÖRRAR

Dörrar med
snabb leverans
Vi har ett stort sortiment, upp mot 100 modeller,
på lager för snarast möjliga leverans. Populära ytterdörrar
som det alltid varit stor efterfrågan på.

Nyhet!
Nu lagerför vi även
dörrar i vår baskulör grå
(NCS S 6502-B)

Våra lagerdörrar finns i de vanligaste färgerna, NCS S 0502–Y (vit)
och NCS S 6502–B (grå). Kolla med din närmaste återförsäljare vad
som finns för omgående leverans.
Övriga dörrar görs precis så som du vill ha dem, med färg och
tillval. Och de är väl värda att vänta på.
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Basic ytterdörrar –
standarddörrar på lager
Basic är vår serie med något enklare design och i standard
storlek. De flesta ligger på lager färdiga för snabb leverans
vid din beställning. Ett passande val när du prioriterar en
kortare leveranstid.

DIPLOMAT
FUNKIS GLAS
Klarglas

DIPLOMAT
MODERN GLAS
Klarglas

DIPLOMAT
TREND GLAS
Klarglas

DIPLOMAT
ALLMOGE GLAS
Cotswoldglas

DIPLOMAT
KLASSISK GLAS
Cotswoldglas

DIPLOMAT
KLASSISK TÄT

DIPLOMAT
RUSTIK GLAS
Cotswoldglas

DIPLOMAT
RUSTIK TÄT

MÅTT OCH FÄRG
Enkeldörrar 9–10×20–21
Pardörrar 14–15×20–21
Kulör, NCS S 0502-Y

DIPLOMAT KLASSISK GLAS
PARYTTERDÖRR
Cotswoldglas

DIPLOMAT KLASSISK TÄT
PARYTTERDÖRR
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Diplomat Altan ALU helglas

ALTANDÖRRAR

Altandörrar
säkra som en
ytterdörr
Vi gör altandörrar som bygger på samma konstruktion
som en ytterdörr. Det ger dem högre säkerhet och stabilitet.
De tål att öppnas om och om igen under dagen och blir en
naturlig passage mellan inne och ute.
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ECO finns som tillval

Altandörrar
Våra altandörrar kan utrustas med integrerad dörrbroms, Yale och samma
låssystem som övriga dörrar in till huset. Allt för att din dörr ska möta dagens krav
på design, funktion och hållbarhet.
Med Diplomat Altan ALU får du en dörr som står extra stadigt mot vädrets makter.

DIPLOMAT ALTAN TRÄ 12

DIPLOMAT ALTAN TRÄ 13

DIPLOMAT ALTAN TRÄ 16

DIPLOMAT ALTAN TRÄ HELGLAS

DIPLOMAT ALTAN ALU 12

DIPLOMAT ALTAN ALU 13

DIPLOMAT ALTAN ALU 16

DIPLOMAT ALTAN ALU HELGLAS

Klarglas (exempel med spröjs)
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 1000 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 1000 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 900 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 900 mm*

*Angiven bröstningshöjd är baserad på modul 21.
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Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 600 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 600 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 300 mm

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 9–10×20–21
Bröstningshöjd: 150 mm

DIPLOMAT ALTAN TRÄ
12 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN TRÄ
13 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN TRÄ
16 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN TRÄ
HELGLAS PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN ALU
12 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN ALU
13 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN ALU
16 PARDÖRR

DIPLOMAT ALTAN ALU
H ELGLAS PARDÖRR

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 1000 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 600 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 1000 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 600 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 900 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 300 mm

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 900 mm*

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 14–15×20–21
Bröstningshöjd: 150 mm
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Diplomat Mikaela Glas garageport

GARAGEPORTAR

Garageportar
som känner sig
som hemma
Precis som ytterdörren, har även garageporten
möjlighet att lyfta en hel fasad. Som en del i tomtens
helhetsuttryck, som komplement, eller som en udda
fågel förtjänar garageporten minst lika mycket omsorg
och hänsyn. Oavsett om du vill gömma den parkerade
bilen, eller använder garaget som extra förråd.
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Garageportar
Parkera bilen med stil, bakom en av våra snygga garageportar. På samma sätt som en ytterdörr kan lyfta en hel
fasad, gör garageporten samma jobb. Våra garageportar
är slagportar med två sidohängda dörrar som öppnar utåt.
Garageportarna är byggda på en kraftig ram av furu och är
isolerade för varmgarage.

DIPLOMAT ANNA GLAS GARAGE

DIPLOMAT ANNA TÄT GARAGE

DIPLOMAT BELLA GLAS GARAGE

DIPLOMAT BELLA TÄT GARAGE

DIPLOMAT CLARA GLAS GARAGE

DIPLOMAT FELICIA GLAS GARAGE

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör eller konstteak. Vent. std
Std. strl. 24–25×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21
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Valfri NCS S-kulör eller konstteak. Vent. std
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

DIPLOMAT GULLAN GLAS GARAGE

DIPLOMAT INGELA GLAS GARAGE

DIPLOMAT INGELA TÄT GARAGE

DIPLOMAT JULIA GLAS GARAGE

DIPLOMAT KARIN GLAS GARAGE

DIPLOMAT KARIN TÄT GARAGE

DIPLOMAT KARINA GLAS GARAGE

DIPLOMAT KARINA TÄT GARAGE

DIPLOMAT LAILA GLAS GARAGE

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Cotswoldglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21
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DIPLOMAT LAILA TÄT GARAGE

DIPLOMAT MAJ GLAS GARAGE

DIPLOMAT MIKAELA GLAS GARAGE

DIPLOMAT NATHALIE GLAS GARAGE

DIPLOMAT ROSA GLAS GARAGE

DIPLOMAT ROSA TÄT GARAGE

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

DIPLOMAT TANJA GLAS GARAGE

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21
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Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Klarglas
Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Valfri NCS S-kulör
Std. strl. 24–25×20–21

Övriga dörrar
Speciella utrymmen kräver speciella dörrar. Vi har dörrar
med enklare konstruktion som passar till rum med mindre
temperaturskillnader, rum som värms upp till max 18 grader
eller utrymmen utan uppvärmning.

VARMFÖRRÅDSDÖRRAR
En förrådsdörr är lite enklare och billigare än en riktig ytterdörr.
Vissa förrådsdörrar passar till förråd, friggebodar och sommarhus
som har en innetemperatur på högst 18 grader.

DIPLOMAT FY1 VARM
FÖRRÅDSDÖRR

Tät, standardvit
Assa 565
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT FY SLÄT VARM
FÖRRÅDSDÖRR

Tät, standardvit
Assa 565
Std. strl. 9–10×20–21

KALLFÖRRÅDSDÖRR

DIPLOMAT FY3 VARM
FÖRRÅDSDÖRR

Klarglas, standardvit
Assa 565
Std. strl. 9×20

DIPLOMAT SRD SOP
RUMSDÖRR

Tät, standardvit
Assa 565
Std. strl. 10–13×21

KLIMATDÖRR

Ytterdörr med isolerad stomme.
Passar till kallförråd och förråd utan
uppvärmning.

Våra klimatdörrar är trädörrar och går att använda som dörr mellan
utrymmen med oliksidigt klimat t.ex. mellan huset och garaget, till
pannrummet eller in till ett garage eller förråd.

Alla förrådsdörrar
levereras kompletta med
karm och låskista klass 2,
enligt SSF 3522.
OBS! För alla obehandlade
dörrar gäller 2 års
fabriksgaranti. Dörrar i
obehandlad furupanel
behöver ytbehandlas
innan montering.

DIPLOMAT FSD1 KALL
FÖRRÅDSDÖRR

Tät, obehandlad furu
Svart sparkplåt
Assa 565
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT KLIMATDÖRR
BRANDKLASSAD EI 2 30

Tät, standardvit
Assa 2002
Std. strl. 9–10×20–21

DIPLOMAT KLIMATDÖRR
OKLASSAD

Tät, standardvit
Assa 565
Std. strl. 9–10×20–21

59

Diplomat Maj Glas

TILLVAL

Vad vore en dörr
utan personlig
prägel?
Du har alla möjligheter att göra dörren unik genom att
välja till detaljerna du gillar, valen som berättar något
om dig själv eller som effektiviserar ditt liv. Botanisera
bland alla våra tillval och skapa dina drömmars dörr. Det
är först hemma hos dig som dörren blir levande.
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Färger
Våra ytterdörrar finns i vit som standardfärg, samt 6 stycken utvalda baskulörer
i klarvit, ljusgrå, grå, grön, blå och röd. Dörrarna är målade i dubbla skikt med
ett väderbeständigt färgsystem som ger en mycket slitstark yta. Diplomat Altan
ALU har eget kulörprogram för aluminiumbeklädnaden.
Som tillval finns även valfri NCS S- eller RAL-kulör. Vi kan även erbjuda
kulörer i sablé (yta med struktur) och mattlackad svart samt vissa modeller i
träfanér. Kontakta din återförsäljare för mer information.

STANDARD

NCS S 0502–Y (vit)

BAS (tillval mot pristillägg)

NCS S 0500–N (klarvit)

NCS S 3502–Y (ljusgrå)

NCS S 6502–B (grå)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
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NCS S 5020–G30Y (grön)

NCS S 5030–R90B (blå)

NCS S 5040–R (röd)

SABLÉ (tillval mot pristillägg)

Sablé 2400

Sablé 2900

Sablé 900

Sablé 2100

TRÄ (tillval mot pristillägg)

Konstteakfanér
(karm i ädelträ)

Ekfanér
(karm i ek)

Furufanér
(karm i furu)

2-FÄRG BAS Valfri Baskulör på utsidan och standardvit på insidan.(tillval mot pristillägg)

Valfri Baskulör på utsidan

NCS S 0502–Y (vit) på insidan

STANDARD ALUMINIUM (Diplomat Altan Alu)

NCS S 0502-Y
glans 80 (vit)

NCS S 0500-N
glans 80 (klarvit)

RAL 9010
glans 30

Nyhet

RAL 7004
glans 80

RAL 7012
glans 80

RAL 7016
glans 80

RAL 9006
glans 80

RAL 6003
glans 80

RAL 3011
glans 80

RAL 8017
glans 80

Brun SW802D
glans 80

RAL 9005
glans 30
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Dörrhandtag ytterdörrar
Stilmässigt kan handtagen vara pricken över i:et på ytterdörren.
Välj ett handtag som gör din dörr rättvisa.

ASSA EPOK 1927

ASSA EPOK 1937

ASSA 6638

ASSA EPOK 1956

Mattborstad mässing. Finns
även i mattborstad krom.

Mattborstad mässing. Finns
även i mattborstad krom.

Mattborstad krom. Finns
även i mattborstad mässing
eller brunoxid.

Mattborstad brunoxid. Finns
även i mattborstad mässing
eller mattborstad krom.

HABO COPENHAGEN

HABO BONN

Borstad krom.

Matt mässing. Finns även i
krom och borstad krom.

Nyhet
HOPPE
NEW YORK

HABO SEATTLE

Svart. Finns även i borstad
krom.

Aluminium silver. Finns även i
aluminium rostfri.

Aluminium silver.

HOPPE
STOCKHOLM

HOPPE TOKYO

HOPPE VITORIA

HOPPE PURE

Svart. Finns även i aluminium silver
och aluminium rostfri.

Aluminium rostfri. Finns även i
aluminium silver.

LÅS

YALE DOORMAN

Låskista ASSA Connect 2002

Yale Doorman L3

Låset är en viktig del av din dörr och det ska vara både
säkert och funktionellt. I våra dörrar monterar vi låshuset
ASSA 2002 som standard. Det kompletteras sedan med
ett beslagspaket som består av låscylinder och handtag.
Beslagspaketet är ett tillval där du väljer det som du
t ycker passar bäst till stilen på dörren och ditt hus.
För extra säkerhet väljer du dubbel rundcylinder och gör
tillvalet "hemma-bekväm/borta säker" för att till fullo
utnyttja låsets funktion.
Du har också möjlighet att välja till 3-punktslås, extralås
och lika låsning.
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Aluminium rostfri. Finns även i
aluminium silver.

Vi fabriksmonterar ditt Yale Doorman när du beställer det. För
både Yale Classic och L3 kan vi erbjuda anpassning av dörren och
montera passande slutbleck samt vid behov göra anpassningar av
dörrens dekor. Endast Yale L3 passar i vår ECO-dörr. Allt som krävs
för godkänd låsenhet finns i förpackningen. Finns i flera färger.
Med det elektroniska låset Yale Doorman, Classic eller L3, slipper
du oroa dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått
och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning och
enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst: kod eller
elektronisk nyckel. Endast Yale Doorman L3 uppfyller kraven i SSF
3522 för godkänd låsenhet klass 3.

Här visas Laila Glas med olika tillbehör. Cylinderbehör vredskylt | Svart dörrbroms | Svart sparkplåt

Problemfritt dörrköp med
monterat och klart
En ytterdörr levereras normalt utan handtag och cylindrar.
Välj till monterade tillval för ett problemfritt dörrköp.
För att du smidigt skall kunna ta din dörr i bruk, låt oss
montera tillvalen och du kan börja använda din dörr
direkt efter installation.
Du kan få ett stort utbud av tillbehör monterade
såsom, cylindrar, dörrbroms, sparkplåt, ringklocka, etc.

Nyckelfri vardag
Kombinationen av Diplomat ytterdörr och elektroniskt
dörrlås från Yale Doorman gör ditt hem säkrare och mer
funktionellt. Du behöver inte nycklar och kan enkelt låsa
och låsa upp dörren även om du inte är hemma.

Detta löser ett antal vardagliga problem som att tappa
nycklar, familjemedlemmar som låses ute eller att någon
går in i huset när du inte är hemma.
Alla ytterdörrar från Diplomat kan levereras med
elektroniskt dörrlås och låskontroll från Verisure när så
önskas. Du väljer ytterdörren som passar ditt hem och din
personlighet, vi monterar det elektroniska dörrlåset på
din dörr före leverans och väl hemma hos dig kan du
enkelt lägga in din egna personliga kod för att manövrera
låset.
Välkommen till en nyckellös vardag.
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Diplomat Karin Glas med cotswoldglas

Glas
Våra ytterdörrar har 3-glas isolerglas som standard och varje dörrmodell har ett standardglas.
Gör din dörr unik med ett annat glasval. Utöver våra insynsskyddande glas nedan finns även
lamell, härdat, superenergi, solskydd och specialslipat glas som tillval. Kontakta din
återförsäljare för mer information.

Klarglas
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Frostat

Katedralglas

Cotswoldglas

Rökfärgat

Ännu fler tillval
När du har bestämt stil på dörren kan du finslipa ditt val med hjälp
av flera olika tillval. Vi erbjuder bland annat insidesdekor, sparkplåt
eller nyckelfärdig dörr med handtag och låscylindrar.

DÖRRBROMS,
MONTERAD ELLER LÖS

DOLD DÖRRS TÄNGARE

ASSA DC840. Passar för alla
typer av ytter- , inner- och branddörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.
Dörrbredd upp till 1100 mm.

Dörrbroms förhindrar att dörren
blåser upp eller igen, vilket minskar
risken för klämskador. Finns i vit, grå
eller svart.

UTVÄNDIG GLASLIST

Utvändig glaslist finns till utvalda
modeller. Välj mellan teak, ek,
koppar och rostfritt.
SPECIALMÅTT

Valfritt höjd- och breddmått
inom begränsningarna för
respektive produkt.

BYTE AV GLAS

Välj mellan våra olika glasalternativ på sidan 66.

ENHANDSMANÖVRERAD
SPANJOLETT TILL PARDÖRR

GÅNGJÄRN

Kantregel. För låsning av i första
hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista infälld, med
infällda stänger.

Gångjärn finns som blanka (std),
svarta, vita, rostfria och svarta
allmogegångjärn.

KOMPLETT BESLAGSPAKET

Fabriksmonterat beslagspaket
med handtag och cylinder,
alternativt monterat elektroniskt
lås. Yale Doorman Classic eller L3.

INÅTGÅENDE DÖRR

Dörren öppnas inåt.

DUBBLA FÄRGER

Tvåfärgsmålning – välj en kulör på
utsidan av dörren och en annan
på insidan.

DOLDA GÅNGJÄRN

Ger dörren ett exklusivt och
sparsmakat utseende. Dessutom
höjs säkerheten, eftersom
tapparna är helt oåtkomliga från
utsidan.

SPARKPLÅT

Ger ett bra skydd mot
sparkar och annat slitage
i dörrens nederkant.
INSIDESDEKOR
KARM MED SMYGSPÅR

Smygspår i karmen är ett smidigt sätt
att få en snygg övergång mellan karm
och smyg.

HÖG TRÖSKEL

35 mm i höjd. Praktiskt vid
renovering om innegolvet
byts och blir högre.

Dekor på insidan av dörrbladet som följer
utsidans form. Ett diskret sätt att göra
dörren mer elegant i sitt utförande.
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Välj en dörrfamilj
Kommer garageporten att se gammal och tråkig ut bredvid
den nya entrédörren? Inga problem, i de flesta fall kan du få
garageport och pardörrar i exakt samma modell och nyans
som våra ytterdörrar. Två nya dörrar är dubbelt så snyggt.
Många av våra familjer har varianter i både glas och tät modell, vilket gör att du kan välja en glasad
eller tät dörr som passar utefter dina behov och önskemål.
Ovan ser du familjen Laila och Laila Tät i vår standardfärg Grå (NCS S 6502–B).
Laila Tät 10×21 | Laila Glas Garage 24×21 | Laila Glas Halvpardörr 14×21

Här visas familjen Karin i olika varianter. Samtliga dörrar är målade i vår baskulör Röd (NCS S 5040-R).
Karin Glas 10×21 | Karin Tät 10×21 | Karin Glas Pardörr 16×21 | Karin Tät Pardörr 16×21 | Karin Glas Garage 24×21 | Karin Tät Garage 24×21
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Dörrar med ökad stabilitet och livslängd
Tänk hur många gånger vi går igenom en ytterdörr. Alla gånger vi råkar slita och dra
eller stänga den för bryskt. Alla gånger som vädret frestar på; blåser, regnar eller
försöker solbleka. Det är inte vem som helst som klarar av att göra dörrar som är lika
pålitliga, stabila och fina idag som imorgon. Vi vet att kvalitet lönar sig i det långa loppet.
Våra ytterdörrar som tillverkas i
Bankeryd är tillverkade i en certifierad
produktion enligt P-märkt produktion.
Dörrarna håller hög prestanda med
avseende på bl.a. lufttäthet, regntäthet
och isolervärden (U-värden). Nivåkrav
som ständigt kontrolleras genom både
interna och externa provningar samt
tredjepartskontroll av vår produktion.
Dörrkonstruktionens alla delar
måste hålla hög kvalitet och samverka
för att dörren ska klara av ett nordiskt
klimat, med både heta fuktiga

sommardagar och torra iskalla
vinternätter. Oavsett omständigheter
ska ytterdörren hålla nere påverkan på
ditt inomhusklimat så mycket det går,
så du kan ha det bekvämt oavsett årstid
och väderförhållande.
Diplomat har en av marknadens
mest generösa garantitider och ger dig
20 års formgaranti som skydd
mot att dörren slår sig på grund
av väder och vind.

04

01

09
14

02

DÖRRUPPBYGGNAD

15

01 CE-märkt.
02 105/130 mm karm.

11

03 10 st förmonterade karmhylsor inkl. skruv för trä eller betong.

12

05

04 Kvistfri karm i furu (ek eller ädelträ till fanérade dörrar).
05 Justerbart säkerhetsslutbleck.
06 Dörrblad av HDF-board, laminat eller krysslimmad
fanér på båda sidor.

07

07 Låskista ASSA Connect 2002, i klass 3 enligt SSF 3522.
08 Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
09 Åldersbeständig tätningslist.
10 Ram i massiv furu eller ek.

10

11 Isolering av 55/67 mm tjock cellplast.
12 Målning i dubbla skikt med ett väderbeständig färgsystem.

08

13 Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium.
25 mm hög med fasad profil.
14 Glas i 3-glaskassett.

06

15 Justerbara gångjärn med bakkantssäkring.

03
13

SIDOLJUS

YTTERDÖRRAR

FÖRRÅDSDÖRRAR OCH BASIC YTTERDÖRRAR

– 10 års garanti på glas.
– 5 års målnings- och lackgaranti.

– 20 års formgaranti.
– 10 års garanti på glas (kondens).
– 5 års garanti mot fabrikationsfel.
– 5 års målnings- och lackgaranti.

– 10 års formgaranti.
– 10 års garanti på glas.
– 2 års garanti mot fabrikationsfel.
– 2 års målnings- och lackgaranti.

Du kan hämta och läsa de fullständiga garantivillkoren på diplomatdorrar.se.
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Modulmått

MODULMÅTT

MODULMÅTT
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KARMYTTERMÅTT

KARMYTTERMÅTT

Modulmåttet är själva hålet i väggen.
Modulmått 10×21 = 1 000 mm × 2 100 mm.
Karmens yttermått är 15 mm mindre
på bredd och höjd. Detta för att kunna
justera och dreva (isolera) karmen.
Vi kan tillverka ytterdörrar med
begränsade specialmått mot pristillägg.
Se aktuella mått på vår hemsida
diplomatdorrar.se

Checklista för att välja ytterdörr
VÄLJA STIL
Vilken ytterdörr passar ditt hus? Har huset
utsmyckningar som dörren ska harmoniera
med? Eller passar en sparsmakad dekor
bättre med arkitekturen? För att hjälpa dig
har vi delat upp ytterdörrarna i olika kapitel.
Se alla dörrarna i respektive stil: Nordisk,
Klassisk, Modern och Lantlig. Våra enklare
Basic-dörrar och Altandörrar i trä eller
aluminium.
TA MÅTT
Mät upp dörrhålet innan du beställer ny
dörr. Säkrast mått får du genom att ta bort
dörrfodret. Läs mer om modulmått på
sidan 70. Kolla också om dörren är höger–
eller vänsterhängd. Sitter gångjärnen på
dörrens högra sida utifrån sett är dörren
högerhängd och tvärtom.
VÄLJ EN DÖRRFAMILJ
Kommer garageporten att se gammal och
tråkig ut bredvid den nya entrédörren?
Inga problem, i de flesta fall kan du få
pardörrar och garageport i exakt samma
modell och nyans som våra ytterdörrar.
Två nya dörrar är dubbelt så snyggt.
Titta på sidorna 56–58 och 68.
BESÖK ÅTERFÖRSÄLJAREN
Nu har du antagligen några alternativ att
fundera över. Det är dags att titta på riktiga

dörrar och besöka en av våra experter i
fackhandeln. Adressen till närmaste butik
hittar du på vår hemsida. Där kan du se
olika Diplomatmodeller och känna på
dörrarnas ytfinish.
VÄLJ YTA ELLER FÄRG
Såg du hur snygga våra dörrar i ek och
konstteak är hos fackhandlaren? Nu måste
du välja mellan dem och våra målade
dörrar. Men att välja färg kan vara svårt.
Läs mer om färger och färgsättning på
sidorna 12-13.

säkerhetsnivån med fler låspunkter eller
nyckelfria elektroniska lås.
KOLLA TILLVALEN
Vill du ha ut mer av din dörr? Du kan välja tillval som gör din dörr unik i sitt utseende med
en glaslist i aluminium/koppar-look. Välj en
dold dörrstängare så behöver du aldrig tänka
på att dörren står öppen. Välj att handtag och
lås monteras på fabrik för att spara mycket
tid för dig eller din snickare. Du kan också
välja paket med superisolerade, förstärkta
eller ljud- och brandklassade dörrar.

VÄLJ RÄTT GLAS
Glasning i ytterdörren betyder mycket.
Det släpper in ljus och visar vem som
knackar på. Insyn slipper du genom att
v älja till exempel frostat glas. Många av
våra ytterdörrar finns både med glas och
i täta versioner.
Mer glasyta får du med sidoljus och
överljus, se sidan 41. Eller ersätt sidoljuset
med en öppningsbar halvpardörr, ett
smart alternativ på sidan 40.

BOKA SNICKARE
Om du tänkt boka snickare som ska montera
dörren – hör med våra fackhandlare först.
Många av dem erbjuder hjälp med installationen när du beställer en dörr.

VÄLJ SÄKERHET DIREKT
Vad är en dörr utan handtag eller lås?
Vårt förslag är att du beställer ett
komplett säkerhetspaket med snygga
handtag och monterat lås. Då får du en
nyckelfärdig dörr. Du kan även uppgradera

UNDERHÅLLA DÖRREN
Ytterdörrar i ek och konstteak ska oljas direkt
efter montering. Detta gäller även vår tröskel
av ek. Läs mer om skötsel och underhåll på
vår hemsida.

MONTERA DÖRREN
På Diplomats hemsida kan du hämta utförliga monteringsanvisningar i PDF–format. Där
finns även all annan fakta du behöver om
våra ytterdörrar.
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Kompakt Linje

72

INNERDÖRRAR

Skönhet
kommer inifrån
Innerdörrar kan lätt bli så självklara att vi inte tänker på dem.
Passa på att sätta en personlig prägel på ditt hem!
I vårt sortiment finns allt från moderna innerdörrar med
glas till massiva dörrar i furu. Dessutom finns det även
pardörrar och skjutdörrar.
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Innerdörrar – att tänka på
Innerdörrar finns i fyra familjer – Massiv, Contur, Kompakt och Formpressad/lättdörr.
Massiv består av massiva spegeldörrar i obehandlat eller vitmålat utförande.
Contur har massiv fururam och MDF-spegel. Kompakt är en tyngre innerdörr
med spånfyllning och ramträ i furu eller MDF. Formpressad och lättdörr är enklare
innerdörrar med honeycomb-fyllning och ramträ i furu eller MDF.

Massiv

Contur

Vänster- eller högerhängt
Hängning behöver inte bestämmas i förväg på inner
dörrar då du kan vända på dörrbladet och även låskolven
med ett enkelt handgrepp.

Ny eller gammal standard
Alla nya dörrar levereras med snap-in-gångjärn som de
flesta hus har efter 1972. Före 1972 var det tappbärande
gångjärn som användes. Om du funderar på att använda
den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera att den har
snap–in-gångjärn. I annat fall måste gammal standarddörr beställas, se mer information på sidan 81.
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Kompakt

Formpressad/
lättdörr

karmset med tätningslist (96, 118 eller 147 mm) finns
också att välja, vilket dämpar ljud när dörren slår igen och
när den är stängd.

Välj tröskel
Trösklar finns i tre modeller; som tröskelplatta, falsad
tröskel eller ventilerad tröskel.

Kulör
Vill du sätta en ny och färgrik prägel på din dörr finns
möjligheten att måla dörr och karm i valfri NCS S/
RAL-kulör.

Välj karm

Lagersortiment

Innerdörrskarmar kan beställas i olika karmdjup
beroende på väggtjocklek; 68, 92 eller 118 mm. Kvistfritt

Vi har ett stort lager för omgående leverans av både karm,
tröskel och dörrblad.

DIPLOMAT
MASSIV
Massiva spegeldörrar
i obehandlat eller
vitmålat utförande.

MASSIV 3

MASSIV 4

MASSIV SP6

MASSIV SP8

MASSIV 3

MASSIV 4

MASSIV SP6

MASSIV SP8

CONTUR 1

CONTUR 1

CONTUR 1

CONTUR HELGLAS

Vitmålad NCS S 0502-Y

Obehandlad furu

Vitmålad NCS S 0502-Y

Obehandlad furu

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Obehandlad furu
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Obehandlad furu
Klarglas

DIPLOMAT
CONTUR
Massiv fururam och
MDF-spegel.

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS 0500-N

Ekfanér

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas eller frostat glas
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CONTUR 3

CONTUR SP3

CONTUR KVADRAT 1

CONTUR KVADRAT 4

CONTUR LÅNGT GLAS

CONTUR OVALT GLAS

CONTUR RUNT GLAS

CONTUR RUNT GLAS

KOMPAKT 3

KOMPAKT 4

KOMPAKT LINJE

KOMPAKT SLÄT

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas eller frostat glas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Frostat glas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Ekfanér
Frostat glas

DIPLOMAT
KOMPAKT
En tyngre
innerdörr med
spånfyllning och
ramträ i furu eller
MDF.

Vitmålad NCS S 0502-Y
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Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0502-Y

DIPLOMAT
FORMPRESSAD
En enkel dörr med lätt
konstruktion och
formpressad yta,
med honeycombfyllning och ramträ i
furu eller MDF.

FORMPRESSAD 3

Vitmålad NCS S 0502-Y

FORMPRESSAD 4

FORMPRESSAD SP6

FORMPRESSAD SP10

LÄTTDÖRR SLÄT

LÄTTDÖRR G21

LÄTTDÖRR HELGLAS

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

FORMPRESSAD SP12

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

DIPLOMAT
LÄTTDÖRR
En enkel dörr med lätt
konstruktion och slät
yta, med honeycombfyllning och ramträ i
furu eller MDF.

LÄTTDÖRR SLÄT

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0500-N

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas
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Pardörrar
Här visas några av våra pardörrar. För en fullständig
beskrivning över våra pardörrar, se diplomatdorrar.se.
Jämn eller ojämn indelning beror på bredd på pardörren,
se mer info på sida 81.

Massiv SP8+SP8
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MASSIV 3

MASSIV SP6+SP3

MASSIV 4

MASSIV SP8+SP4

CONTUR 1

CONTUR HELGLAS

FORMPRESSAD SP6+SP6

FORMPRESSAD 3

FORMPRESSAD SP10+SP10

Vitmålad NCS S 0502-Y

Obehandlad furu
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y

Vitmålad NCS S 0502-Y

Obehandlad furu

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas

Vitmålad NCS S 0502-Y
Klarglas
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Skjutdörrar
Skjutdörrar är en perfekt lösning i ett trångt sovrum eller andra utrymmen där
det är ont om plats och dörrarna slåss om svängrum. Du kan ha en enhetlig stil
även på skjutdörren, eftersom samtliga våra innerdörrar kan monteras som
utanpåliggande skjutdörrar (kornisch). Vill du dölja hela dörren inuti väggen ska
du välja en infälld skjutdörr med pocketkarm.
KORNISCH

POCKETKARM

Med kornisch glider dörren
utanpå väggen vid öppning. En
skjutdörr med kornisch kräver
ett väggutrymme som är lika
med dörrens storlek. När du
ska montera en utanpåliggande
skjutdörr ska dörren vara en
modul bredare än öppningen
för att undvika glipor. Kornisch
och dörrblad beställs separat.
Alla innerdörrar kan beställas
utan urfräsning för gångjärn
vilket innebär viss leveranstid.

En skjutdörr med pocketkarm
sparar maximalt med utrymme.
Skjutdörren försvinner helt
inuti väggen när den öppnas.
Pocketkarm finns i obehandlat,
vitt eller ek. Dragring och
skålhandtag (monteras i fabrik).
Karmen finns för 95, 122 och 150
mm färdig väggtjocklek. För att
montera en pocketkarm måste
innerväggen reglas upp. Se
måtten på sid 81. Pocketkarm
och dörrblad beställs separat.

Tillval
Passa på att sätta en personlig prägel på ditt hem.
Dörrhandtag innerdörrar
Handtagen på dina innerdörrar är
en del av inredningen och måste
väljas med omsorg. Bara en sådan
sak som olika nyanser i metallen
gör stor skillnad.
HOPPE PURE

HOPPE STOCKHOLM

Aluminium silver.

Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HOPPE HOUSTON

HOPPE VITORIA

Färger
Som tillval finns valfri NCS Seller RAL-kulör. Kontakta din
återförsäljare för mer information.
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Mattborstad

Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

HOPPE TOKYO

Aluminium rostfri.
Finns även i aluminium silver.

Modulmått innerdörrar
INNERDÖRRAR
INNERDÖRR

KARMYTTERMÅTT

DÖRRBLADSMÅTT

Modul

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Höjd (mm)

7x19

686

1889

625

1840

7x20

686

1989

625

1940

7x21

686

2089

625

2040

8x19

786

1889

725

1840

8x20

786

1989

725

1940

8x21

786

2089

725

2040

9x19

886

1889

825

1840

9x20

886

1989

825

1940

9x21

886

2089

825

2040

10x20

986

1989

925

1940

10x21

986

2089

925

2040

13x20

1286

1989

825+399

1940

13x21

1286

2089

825+399

2040

13,3x20

1313

1989

625+625

1940

13,3x21

1313

2089

625+625

2040

15,3x20

1513

1989

725+725

1940

15,3x21

1513

2089

725+725

2040

SKJUTDÖRRAR

Alla våra innerdörrar levereras med snap-in
gångjärn, som de flesta hus har sedan 1972.
Mellan 1962 och 1972 användes tappbärande
gångjärn. Om du vill behålla en tappbärande
karm kan du beställa innerdörrar med mått
enligt gammal standard.
• Lättdörr, Formpressad 3 och 4 går att få
med gammal standard.
• Gäller endast för karm med tappbärande
gångjärn (se bild 1).
• Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller
överfalsat (se bild 2). Har dörrbladet
överfalsad kant är dörrbladsbyte ej möjligt.
• Kontrollera noga med måtten i tabellen
nedan.
• Skulle något av måtten avvika måste du
byta till standard karm och dörrblad i
modul 21.

BILD 1

MODUL

SKA VARA (mm)

ÖPPNINGSMÅTT
1300x2100

7x21

625x2040

8x21

725x2040

1500x2100

9x21

825x2040

1700x2100

10x21

925x2040

1900x2100

A

LÄNGD

DÖRR

ÖPPNINGSMÅTT

Modul 7

1340 mm

625

Modul 6

Modul 8

1540 mm

725

Modul 7

Modul 9

1740 mm

825

Modul 8

Modul 10

1940 mm

925

Modul 9

Pardörrar

C
Låskolvens
ovansida

E

EXEMPEL DELNING

Pardörr 13,3
625+625 mm

Pardörr 15,3
725+725 mm

BILD 2

B

KORNISCH

Pardörr 13
825+399 mm

”GAMMAL STANDARD”
Några av våra innerdörrar kan du få enligt
så kallad "gammal standard".

Pardörr 17,3
825+825 mm

D

F

MÅTT

SKA VARA (mm)

A

1043

B

248

C

1520

D

2015

E

38–40

F

625/725/825

MIN DÖRR ÄR
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