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YDERDØRE DER KAN MERE END AT SE FLOTTE UD 



VI HAR GJORT DET LET  
FOR DIG AT FINDE DEN 
RIGTIGE KVALITET

Når du vælger en yderdør fra SWEDOOR, vælger du fra 
to stærke produktlinjer, ADVANCE-LINE og clever-line. 
Hver linje åbner for forskellige kvaliteter og funktioner, 
så du altid kan være sikker på at finde en dørløsning, der 
passer til din smag, dine behov og din pengepung. 
Du kan også lade dig guide af vores kvalitetsikoner, 
som gør dig endnu klogere på dørenes kvalitet, 
egenskaber og funktioner. 

ADVANCE-LINE 
er en serie af produkter, som giver 
dig et utal af muligheder for at 
vælge BEDRE døre. 
Med markedets bredeste udvalg 
af størrelser, design, materialer, 
finish, finér, farver og funktionali-
teter, kan vi tilbyde dig døren med 
de BEDST mulige egenskaber.

clever-line 
er en serie standarddøre, som  
opfylder grundlæggende behov. 
Dørene findes i et begrænset 
antal design og farver. 
Du får en GOD standarddør  
af en gedigen kvalitet.

DØRE ER ALDRIG BARE EN BYGNINGSDETALJE.  
DØRE BIDRAGER MED FUNKTIONALITET OG SKØNHED 

TIL DET MILJØ, DE ER EN DEL AF



 

D O O R S  O F  P O S S I B I L I T I E S

DESIGN

FARVER OG FINÉR
MATERIALER
STILARTER

BEHAGELIGT INDEKLIMA
ENERGIEFFEKTIVITET
KLIMAKONTROL

BÆREDYGTIGHED

PÅLIDELIGHED
BESKYTTELSE
TRYGHED

INDBRUDSSIKRING

DESIGN

CERTIFICERING 
SIKKERHED
TEST

BRANDSIKRING

STØJREDUKTION
LYDISOLERING
KOMFORT

LYDREGULERING

HAR DU SÆRLIGE ØNSKER ELLER KRAV TIL DIN YDERDØR – SÅ ER ALT, HVAD 
DU SKAL GØRE, AT VÆLGE EN KOMBINATION AF DE SÆRLIGE EGENSKABER

VÆLG DØR UD FRA DIT  BEHOV 

På de efterfølgende sider kan  
du se de enkelte dørmodeller.  
Ved hver dørmodel er angivet,  
hvilke egenskaber det er muligt  
at kombinere designet med.

BÆREDYGTIGE DØRE, SOM HOLDER VARMEN INDE OG KULDEN UDE

Når du vælger ECO til din yderdør, sidelys eller ovenlys, får du et produkt med meget gode 
isolerende egenskaber (u-værdi under 0,80) og bæredygtige materialer baseret på de bedste 
miljø- og genanvendelsesegenskaber. Træet kan spores tilbage til sin oprindelse for at kunne 
sikre et bæredygtigt skovbrug i overensstemmelse med FSC (Forest Stewardship Council) og 
EUTR (European Timber Regulation). Døre med ECO opfylder kravene i Building Class 2020, 
§ 479. Læs mere her: http://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/25/Krav/473_484 

PRÆSENTER DIT HJEM MED DIN PERSONLIGE STIL

Husets indgang er det første, som møder dine gæster. SWEDOOR tilbyder et omfattende 
udvalg af yderdøre i spændende design, der er noget ud over det sædvanlige. Er du 
til moderne elegance i alle detaljer, vil Character designet med listefrit glas og skjulte 
hængsler nok være interessant for dig. Er dit hus i ældre byggestil, så se lige på Classic.  
Blandt vores design finder du et match til dit hus. Hvad skal din yderdør signalere? 

SIKKERHED I DIT HJEM STARTER VED YDERDØREN

Uanset om du er hjemme eller bortrejst, handler tryghed og sikkerhed i dit hjem om at gøre 
vilkårene for et indbrud så svære som muligt. Vores ADVANCE-LINE yderdøre er derfor ud-
styret med en lås med en kraftig hagerigle, som griber fat i karmen, så dør og karm ikke kan 
brækkes fra hinanden. Har du behov for ekstra høj sikkerhed, kan du bestille døren med ind-
brudsklasse RC3, som er en løsning, der udover trepunktslås har en solid forstærkning inde 
i selve dørbladet, ved karmen og ikke mindst hængslerne, som også er ekstra forstærkede.

OPTIMAL SIKKERHED OG TRYGHED MED BRANDDØRE

Inden du vælger din yderdør, bør du være bekendt med gældende krav til brandbeskyttelse. 
I én-familiehuse er der normalt ikke brandkrav til en yderdør, men det er der til døre
mellem bolig og integreret garage. Ved etagebyggeri og visse typer tæt/lavt byggeri er
der ofte brandkrav til yderdøre – for at hindre brandspredning til øvrige boliger. Kontakt
din kommunes tekniske forvaltning, hvis du er i tvivl. ADVANCE-LINE yderdøre fås med 
brandklasse EI130 – en ekstra sikkerhed, som giver dig tryghed. Dørene er CE-mærkede.

STØJ ELLER VELLYD?

Stilhed er i stigende grad en luksus for mange mennesker. Mange af os er udsat for støj 
fra mennesker, trafik og industri i nærheden af hjemmet. Det er dog muligt at begrænse, 
hvor megen uønsket lyd du behøver at affinde dig med i dit hjem. Sammenlignet med  
en standarddør kan du, ved valg af en yderdør med Silence, reducere støj med mere end  
50%. Støjniveauet i hjemmet betyder noget, når der i en 20-årig periode er mere end 
5.000 hverdage og ca. 50.000 timers weekendtid. Har du nok fred og ro i dit hjem?



HVILKE KRAV STILLER DU TIL DIN YDERDØR?

Yderdørene er en integreret del af din boligs facade, og hoveddøren 
er det første, dine gæster møder. Yderdøre skal samtidig beskytte 
det, du holder af. Derfor har yderdørens kvalitet og egenskaber 
betydning såvel for din boligs værdighed som for din families 
velbefindende. SWEDOOR tilbyder dig sikre, lyddæmpende og 
energi-effektive yderdøre, som matcher din boligs stil. Det giver 
muligheden for at vælge døren, som opfylder netop dine behov.

Indgangspartiet er det første, der tager imod dine  
gæster. Design: CHARACTER Charmed

En -dør giver dig mulighed for tilvalg af egenskaber, som har stor betydning  
for trygheden og komforten i dit hjem. Design: CHARACTER Pulse med sidelys SL0 og ovenlys

ADVANCE-LINE



HVILKE KRAV STILLER DU TIL DIN YDERDØR?

Ønsker du en elegant yderdør med skjulte hængsler?
Så er CHARACTER serien et godt sted at starte.

Dørene i kan bestilles i de fleste RAL- og NCS S-farver. Med individuelt farve- 
valg, kan du opnå en unik bolig, som fremhæver din personlige stil. Design: CHARACTER Square

ADVANCE-LINE

Opnå en lys og venlig atmosfære med sidelys. Lysindfaldet giver en fornemmelse af 
luftig rummelighed til din entré. Design: CHARACTER Dots med sidelys SL0
 

DESIGN
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***

***

(***)

Beat Charmed DigitsCanvas Cifro Domino

Leon, dobb., NCS S 9000-N

Identity LunaDrop Leon Pixel Prisma 

Prisma

Dots

Dice

Pulse TajoSquare Tower 

* / **

 * Fås med ECO fra og med efteråret 2018 
 ** Dobbeltdøre fås ikke med FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering
 *** Fås kun som uklasssificeret pga. glasmængde eller specialglas (***)

Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard RAL 9010 (farvegengivelsen i brochuren kan afvige lidt)
Dørene er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående
Alle CHARACTER design fås også som dobbeltdøre * / ** og de fleste desuden som halvanden-døre

Læs mere og find de vejledende priser på swedoor.dk

CHARACTER 
HOVEDDØRE

CHARACTER seriens døre med de markante design giver dit hus den unikke fremtoning, det
fortjener. Med CHARACTER får du gennemført kvalitet, lige fra skjulte hængsler og listefri
ruder til flotte sporfræste dekorationer, som du kan sætte dit fingeraftryk på huset med.

DESIGN



Berlioz CorelliBrahms Brahms Debussy

Delius RossiniHändel Satie Scott Debussy dobb., NCS S 9000-N

Rossini dobb., NCS S 0500-NDelius dobb., NCS S 4050-Y80R Corelli dobb., NCS S 0500-N 

* / *** / ** * / ** * / **

* / **

Satie dobb., NCS S 3502-Y

Casella Castilla

 * Fås med ECO fra og med efteråret 2018 
 ** Dobbeltdøre fås ikke med FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering

Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard RAL 9010 (farvegengivelsen i brochuren kan afvige lidt)
Dørene er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående
En række CLASSIC design fås også som dobbeltdøre * / **

Læs mere og find de vejledende priser på swedoor.dk 

CLASSIC 
HOVEDDØRE

Inspirationen til vores CLASSIC dørserie er hentet i forrige århundredes 
klassiske arkitektur. Med CLASSIC kan du sikre din ældre bolig en fornyelse, 
der lever op til nutidige krav og samtidig udviser respekt for husets byggestil.

DESIGN



 * Fås med ECO fra og med efteråret 2018 
 ** Dobbeltdøre fås ikke med FIRE, RC3 eller SILENCE klassificering

Amur Argun m./u. sprosser AtlanticAngara Aral m./u. sprosser

Caspian m./u. sprosser Elbe eg

Barents Bering fås også i eg

Como m./u. sprosser Donau Elbe Fraser Hudson

Michigan Volga egSargassoOrinoco Tigris m./u. sprosser VolgaTobol

Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard RAL 9010 (farvegengivelsen i brochuren kan afvige lidt)
Dørene er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående
En række FUNCTION design fås også som dobbeltdøre * / **

Læs mere og find de vejledende priser på swedoor.dk

FUNCTION
HOVEDDØRE

FUNCTION dørserien har udover rene og enkle linjer en meget holdbar konstruktion med træ-
fiberkerne. Du kan kombinere de funkis-inspirerede design med et væld af farver, enkelte med eg.
Med FUNCTION får du et smukt og enkelt dørdesign, hvor der er lagt vægt på funktionalitet.

DESIGN



P-200P-100 P-400 P-600

UDHUSDØRE

Udhusdør

i ubehandlet fyrretræ

Udhusdør U82

i ubehandlet fyrretræ

P-900 P-1100 P-1200 P-1300

P-1700

Hvis du stiller større 
krav til din udhusdørs 
stil og sikkerhed, end  
udhusdørene af fyrretræ 
opfylder, vil en af BASIC 
hoveddørene være et  
godt valg til dit udhus.

Farvekoden for de hvide døre på denne side er standard NCS S 0502-Y (farvegengivelsen i brochuren kan afvige lidt)
Hovedørene er som standard indadgående, men kan også bestilles som udadgående
Udhusdørene er udadgående

Læs mere og find de vejledende priser på swedoor.dk 

BASIC
HOVEDDØRE OG UDHUSDØRE

BASIC dørserien er standarddøre af en god kvalitet, som opfylder grundlæggende  
behov. Dørene fås i 6 farver og giver ikke muligheden for tilvalg af særlige egenskaber.
I BASIC finder du også robuste udhusdøre, beklædt med ubehandlet klassisk rustik fyr. 

DESIGN



HÆNGSLER

CHARACTER-dørene  
har kraftige indfældede 
hængsler, som ikke ses, 
når døren er lukket. 
Hængslerne er juster-
bare i flere retninger.
CLASSIC- og FUNCTION- 
dørene er forsynet med 
hængsler på kuglelejer, 
som gør dem lette at 
justere. 

DESIGN

SPECIALFARVER

FARVER – EN PALLETTE AF MULIGHEDER

ADVANCE-LINE kan leveres i stort set alle NCS S- og RAL-farver, så når du vælger yderdøre 
fra ADVANCE-LINE serierne, har du også mulighed for individuelt farvevalg.

BASIS

NCS S 9000-N

BASIS

NCS S 2570-Y90R

BASIS

NCS S 2500-N

BASIS

RAL 7016

BASIS

NCS S 0500-N

SL0* SL1* SL2* SL3*SL0 eg*

OVENLYS
& SIDELYS 

Med ovenlys og  
sidelys opnår du  
optimal mulighed  
for lysindfald og  
en fornemmelse  
af ekstra rumme-
lighed i din entré.

Hængsel på
CLASSIC og
FUNCTION

Hængsel på
CHARACTER

STANDARD

RAL 9010

DESIGN

TILBEHØR
BASIC

Når det basale opfylder dit behov, og du ikke har særlige ønsker 
om ekstra egenskaber, tilbyder clever-line sortimentet et lille, 
men godt udvalg af tilbehør og farvemuligheder.

S1

SIDELYS 

Lysindfald giver 
fornemmelsen af 
rummelighed.

BASISSTANDARD

NCS S 0502-Y

BASIS

NCS S 7020-R70B

BASIS

NCS S 1580-Y90R

BASIS

NCS S 8005-B20G

BASIS

NCS S 9000-NNCS S 2002-G

FARVER – 6 MULIGHEDER

Basic serien leveres som standard i hvid og kan bestilles i fem basis farver. Hængsel på
BASIC

ADVANCE-LINE 
fås i de fleste RAL- 
og NCS S-farver

På clever-line produkterne giver vi dig
5 års produktgaranti og 
8 års formstabilitetsgaranti

På ADVANCE-LINE produkterne giver vi dig
5 års produktgaranti og 
12 års formstabilitetsgaranti

TILBEHØR
CHARACTER / CLASSIC / FUNCTION 

I ADVANCE-LINE dørserien har du mange muligheder for at præge dit hjem med  
individuelle valg. Den brede vifte af farver og de forskellige sidelysdesign tilbyder
netop de tilvalg, der gør din nye yderdør til det bedste match for dit hus.

 * Fås med FIRE (EI130) fra og med efteråret 2018
 ** Fås med RC3, når det anvendes over dør uden sidelys

Sidelys* fås med

Ovenlys * / **



Frosted glas

Specialglas 
til døre med 
SILENCE og ECO

Hængsel på
CLASSIC og
FUNCTION SPARKEPLADE 

Ofte bliver det til et lille spark på døren. 
Og det har din dør ikke godt af. 
Hvis du har valgt en yderdør uden sparkeplade, 
har du mulighed for supplerende at bestille en  
150 mm høj sparkeplade i rustfrit stål.

PATENTERET BUNDSTYKKE

Alle yderdøre i ADVANCE-LINE leveres med vores 
patenterede bundstykke, som forebygger, at fugt 
trænger op i karmens sider. ECO-dørene  
leveres med bundstykke af komposit.

Klart glas Cotswold glas Crepi glas

GLASTYPER

Det er forskelligt hvilken af glastyperne,  
der er standard for vores forskellige design. 
De fleste modeller tilbydes som tilvalg med 
klart glas, frosted glas eller cotswold glas.
ECO-dørene tilbydes som tilvalg med  
crepi glas i stedet for cotswold glas.
Naturligvis er samtlige døre forsynet  
med en isoleret glas kassette for 
optimal energi besparelse.

DØRGREB

Et smukt designet dørgreb 
fuldender din yderdør. Vi tilbyder 
gedigne dørgreb af høj kvalitet. 
Model 1918, 1935 og 1956 
fås i udgaverne skifergrå, mat krom  
og mat børstet messing. 
Model 6616 fås i mat krom og 
mat børstet messing.

Model 1918 Model 1935 Model 1956 Model 6616

Alle vores døre er CE-mærkede. 
Den lovpligtige CE-mærkning på yderdøre er din sikkerhed for, at vi som dørfabrikant tester vores produkter efter et nøje sammensat kvalitetsstyringssystem. Vi tester og kontrollerer grundigt, 
at vores døre overholder alle gældende europæiske lovkrav. Testresultaterne er værdifulde for dig, når du som forbruger eller fagmand skal sammenligne forskellige produkter.

DESIGN

FÆLLES TILBEHØR
CHARACTER / CLASSIC / FUNCTION / BASIC 

Til dørserierne i både  ADVANCE-LINE og clever-line tilbyder vi et supplerende sortiment 
af glastyper, dørgreb, sparkeplader m.v. Du kan kombinere valgmulighederne og opnå 
en løsning, der er tilpasset ud fra netop dine krav til funktionalitet og udseende.

Kan vælges 
til døre uden 
SILENCE og ECO

TREPUNKTSLÅS
 
clever-line yderdøre har som 
standard en alm. etpunktsslås og 
kan som tilvalg bestilles med en 
kraftig trepunktslås. 

ADVANCE-LINE yderdøre har som 
standard en kraftig trepunktslås, som 
desuden er forsynet med hagerigle, 
der griber fat i slutblikket på karmen, 
så dør og karm ikke kan brækkes fra 
hinanden. På ADVANCE-LINE yder-
dørene er slutblikket også forstærket, 
hvilket yder ekstra beskyttelse mod 
indbrud og giver mulighed for nem 
justering af dørens tæthed. 

Ønsker du optimal grad af indbruds-
sikring, vil vi anbefale dig at bestille 
en ADVANCE-LINE yderdør med ind-
brudsklasse RC3. Udover trepunktslås 
med hagerigle har denne løsning en 
solid forstærkning inde i selve dør-
bladet, ved karmen og ikke mindst 
ved hængslerne, som er ekstra  
forstærkede.

Dørene, som fås med RC3, 
er markeret med det 
sorte RC3-symbol i 
produktoversigten. Vores patenterede bundstykke, som det ser ud til udadgående døre.



AT VÆLGE NY YDERDØR HAR  ALDRIG VÆRET LETTERE 

Sådan ser det ud, når du vælger dørdesign
og -farve i DESIGNVÆRKTØJET på swedoor.dk 
Her eksempelvis moderne hoveddøre i hver  
sin farve i kombination med antracitgråt  
hus i moderne byggestil.  
Design: CHARACTER Square

SWEDOOR’s hjemmeside tilbyder en verden af døre, inspiration og gode 
råd. Vores DESIGNVÆRKTØJ lader dig afprøve udvalgte modeller og  
lege med overflader, farver og glas. Du har også mulighed for at få 
det fulde overblik over vores produkter og opleve, hvordan forskellige 
døre kan se ud i et virkeligt miljø. Du kan let gemme og sammenligne  
produkter, finde vejledende priser og nærmeste forhandler, dele  
billeder og sende links til din håndværker – direkte fra swedoor.dk 
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Design: CHARACTER DiceDesign: CHARACTER Dice ved aftenbelysning

Design: CHARACTER Beat

Design: CHARACTER Identity



AT VÆLGE NY YDERDØR HAR  ALDRIG VÆRET LETTERE 
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Brug appen, uanset om du søger en dør i moderne eller klassisk stil. Design: CLASSIC Debussy

Det kan være svært at forestille sig, hvordan facaden vil se ud med  
en ny dør. Hvilken model matcher bedst? Hvilken farve er den rette?  
Med SWEDOOR’s smartphone app, DOOR DESIGNER, kan du tage  
et billede af din eksisterende indgang, og så kan du prøve dig frem  
blandt alle de yderdøre fra sortimentet, som matcher bygningsstilen, 
og finde præcis den model, der passer til facaden. Og der er rigeligt  
at vælge imellem med cirka 500 yderdørskombinationer.

DOWNLOAD
APP1.
FOTOGRAFER
DIT HUS2.
VÆLG DØR
OG FARVE3.

4. FÅ FORHANDLER-
INFORMATION

Her afprøves design: CLASSIC Händel



 

 

D O O R S  O F  P O S S I B I L I T I E S

NÅR DER STILLES KRAV TIL DØRENE – KLASSIFICERINGER

En yderdør skal beskytte imod både vejr og vind, men i mange tilfælde også imod  
støj, brand eller indbrud. Hos SWEDOOR er der ingen eller kun få begrænsninger,  
hvis der skal anvendes klassificerede døre. Brand, lyd, sikkerhed og bæredygtighed  
kan kombineres, uden at gå på kompromis med flot design. Alle døre er selvfølgelig  
CE-mærkede og lever op til kriterierne for Svanemærkning.  
Vi er din professionelle sparringspartner.

SPECIALPRODUKTION 
UNIKKE ØNSKER
UDVIKLING

PRAKTISKE DETALJER
PRODUKTION
BESTILLING

PRODUKTINFORMATION
KONSTRUKTION
VISUALISERING
ARKITEKTUR

SIKKERHED
BRAND
RØG
LYD

PROJEKTBEREGNING 
EGENSKABER
BYGGESTIL

NYHEDER, PRODUKTVEJLEDNING – SUPPORT

Hvis du er arkitekt, byggerådgiver, entreprenør eller måske sidder i en bolig-
forening med et projekt, hvori der indgår yderdøre, så står vi til rådighed for 
dig igennem hele processen, fra idé til færdigt projekt. Vi rådgiver omkring  
nyheder og hjælper med at afdække behovene for at finde den optimale løsning. 
Vi tilbyder også at validere det endelige projektmateriale for at sikre en  
smidig tilbudsproces.

SÆRLIGE BEHOV KRÆVER SÆRLIGE LØSNINGER – SPARRING

Som supplement til vores brede sortiment har vi mulighed for at fremstille yderdøre  
i specialudførsel. Det kan dreje sig om døre i specialmål, dobbeltdøre eller døre med 
forskellige glastyper. Behovet kan også være aflåsning, der fungerer sammen med  
porttelefon eller anden form for adgangskontrol. Kontakt os og få en dialog om udfor-
dringerne i dit projekt og hør mere om de mange løsningsmuligheder, vi kan tilbyde.

BESTILLING, KOORDINERING – LEVERING TIL TIDEN

Når projektet er blevet lagt fast og skal produceres, overgår det til én af projekt-
konsulenterne, som i samarbejde med entreprenøren koordinerer de enkelte  
leverancer til projektet. På den måde opnår du sikkerhed for rettidige leverancer  
til dit byggeprojekt og undgår unødvendige forsinkelser eller omkostninger.  
Vi forstår vigtigheden af høj leveringssikkerhed.
 

DIGITALISERINGEN AF BYGGEBRANCHEN ÅBNER NYE DØRE

Digitale BIM-modeller, dvs. intelligente 3D-modeller, anvendes i stadig større grad til  
visualisering af byggeprojekter – både når der bygges nyt, og når bygninger skal renoveres.  
BIM gør det lettere at visualisere og kommunikere information. Misforståelser og fejl  
undgås, og sikkerheden for, at det endelige resultat er i overensstemmelse med den  
oprindelige tanke, stiger derved markant. På swedoor.dk eller på bimobject.com  
kan du gratis downloade vores døre som BIM-objekter til Revit og ArchiCAD.

RÅDGIVNING

CERTIFICEREDE DØRE

BIM

SPECIALLØSNINGER

PLANLÆGNING

PROJEKTMARKEDETS PROFESSIONELLE SPARRINGSPARTNER



 

 
VI ER LIGE HER, HVIS DU HAR BRUG FOR VORES HJÆLP

Vi kan supportere dig, når dørene skal monteres. 
På swedoor.dk finder du forskellige former for hjælp til selvhjælp,  
eksempelvis montagevejledninger og råd om vedligeholdelse. 
Du er også velkommen til at kontakte vores projektafdeling på 

T L F .  7 0  1 3 0  4 3 0
Inden du ringer, er det en god idé at have dit  
SWEDOOR JW ordrenummer parat. 
Det hjælper til, at vi hurtigt kan finde alle relevante 
oplysninger vedrørende dit projekt frem og 
effektivt yde dig den support, som du har brug for.

S W E D O O R . D K

SUPPORT FOR PROJEKTMARKEDET

PROJEKTMARKEDETS PROFESSIONELLE SPARRINGSPARTNER

YDERLIGERE INFORMATION

På swedoor.dk finder du mere information 
om DØRENES EGENSKABER, om hvad 
de kan bidrage med, og om værdien, 
de kan tilføre netop dit byggeprojekt. 
 
Her finder du desuden vores
PROFESSIONELLE DØRGUIDE
med mål og fakta.
Og her kan du se udvalgte 
PROJEKTREFERENCER.

ECO
BRAND
SIKKERHED 
LYD
DESIGN

“Bjerget”, skabt af arkitekterne Bjarke Ingels og Julien De Smedt, vandt titlen  
”Verdens bedste boligbyggeri” ved World Arcitecture Festival i Barcelona 08.  
Bjerget er fyldt med døre fra SWEDOOR. Design: FUNCTION Bering

Erhvervsbyggeri 

Blandt vores mange projektreferencer kan nævnes Novo Nordisk.
Gør som dem og brug os som sparringspartner på dit projekt.DESIGN

ADVANCE-LINE giver spændende muligheder for farvevalg. 
Design: CHARACTER Cifro



JELD-WEN DANMARK A/S

DANMARKSVEJ 9

DK-9670 LØGSTØR

TEL +45 7013 0530

www.swedoor.dk

HVOR TRYGT ER DIT HJEM? 
ER ALT DET, SOM DU HOLDER AF, 

BESKYTTET MOD UBUDNE GÆSTER?

RC3-DØREN SIKRER DIT HJEM EFFEKTIVT IMOD INDBRUD
SE PÅ SWEDOOR.DK, HVOR MEGET MERE TRYGHED DU KAN OPNÅ VIA DIT VALG AF YDERDØR

Hængsler
Tre forstærkede hængsler 

Karm 
Dobbeltmontage
8 karmbeslag i hærdet stål
Fastgørelse i forstærkningsbeslag 
på karmens bagside

Lås
Trepunktslås 
Forstærket og forsejlet slutblik
Forstærket låsekasse
Hageriglelås 
Låsecylinder

Sikkerhedsglas
Modstår aktiv bearbejdning 
med værktøj i 5 minutter

SPORENE EFTER 
FORSØG PÅ INDBRUD 

ER IKKE USYNLIGE, 
MEN RC3-DØREN HOLDER 

UBUDNE GÆSTER UDE
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