
Visa vem du är med unika dörrar

Se fler exklusiva kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.jeld-wen.se Ytterdörrar och innerdörrar

ADVANCE  - LINE



Innehåll

YTTERDÖRRAR 

  4  ADVANCE-LINE Character

 10  ADVANCE-LINE Classic

16  ADVANCE-LINE Function

25  ADVANCE-LINE Pardörrar

26  Entrépartier

27  Egenskaper och tillval

29  Kvalitet och säkerhet  

30  Ytor, färg och glas

INNERDÖRRAR

33  Kvalitet

34   Inspiration

36  Unique

46  Ljudreduktion 

48  Craft

52  Compact

56  Stable 

60  Selection 

64  Skjutdörrar

70  Specialdörrar 

74  Karmar, foder 

  och golvlister

78  Flexkarm 

80  Valfria detaljer 

83  Mått-tabell

2

ADVANCE-LINE



Oavsett om vi talar om personer, upplevelser eller föremål som 

exempelvis hus, vet vi att det första intrycket är väldigt viktigt och ofta 

bestående. Entrén är det första en besökare möter, och din ytterdörr 

blir på så sätt något som i hög utsträckning både bidrar till husets 

helhetsintryck och säger något om dig som bor där. När du väl kommit 

in, kan dina innerdörrar både bekräfta och förstärka detta intryck.

JELD-WEN erbjuder en värld av dörrar. JELD-WEN har en hundraårig 

historia av dörrtillverkning. Dörrtillverkning och all vår samlade 

erfarenhet och kunskap har genom åren resulterat i mängder av 

patenterade lösningar. Använd denna katalog som inspiration för att 

skapa din egen stil.

Välkommen in!
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COSMOS. Slät ut- och insida. 
Klarglas. 
Finns även som pardörr. 

TAJO. Slät ut- och insida. 
Klarglas. 
Finns även som pardörr. 

LEON. Aluminiumlister i de horisontella 
spåren. Klarglas. 
Finns även som pardörr. 

ORCHID. Infräst dekor på ut- och insida.
Klarglas. 
Finns även som pardörr. 

DROP. Slät ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr.

ADVANCE-LINE Character 

I vår populära ytterdörrsserie 

Character ökar vi nu urvalet 

med fyra nya modeller; 

Cosmos, Leon, Orchid och 

Tajo. Dessa modeller har alla 

sin speciella karaktär och 

design. De har också samma  

välarbetade mönster och 

unika glasöppningar som våra 

tidigare Charactermodeller. 

Eftersom den unika glas-

öppningen saknar lister och 

skruvar, är dörren lika fin på 

både ut- och insida. Ett flertal 

av Characterdörrarna erbjuds 

även i oglasat utförande och 

samtliga modeller erbjuds som 

pardörr. 
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PULSE. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 

TONE. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 

LILLY. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 

LOTUS. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 

DIGITS*. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 

* Siffror 0-99.

OCEAN. Spårfräst ut- och insida. Klarglas.
Finns även som pardörr. 
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CHARMED. Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr. 

ORBIT. Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr. 

BEAT. Slät ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr.

LUNA. Slät ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr.

CANVAS. Slät ut- och insida. 
Sparkplåt - blank/rostfri (tillval).
Finns även som pardörr.

STEP. Slät ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr.
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PULSE PARDÖRR. Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som enkeldörr.

Samtliga Character-modeller erbjuds som pardörr. Nedan visas några exempel.

ORBIT PARDÖRR. Spårfräst ut- och insida.
 Klarglas.
Finns även som enkeldörr.

LEON PARDÖRR. Aluminiumlister i de horisontella spåren.
Klarglas. 
Finns även som enkeldörr. 

LILLY. Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas.
Finns även som enkeldörr. 

Character pardörrar
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ADVANCE-LINE Classic

Classic är vår kollektion med 

ytterdörrar i klassisk stil, där 

vi hämtat inspiration från 

förra sekelskiftet. Det som 

kännetecknar Classic-dörrarna 

är de vackra linjerna, mönstren, 

spröjsen och de uttrycksfulla 

dekorerna. 

Dörrarna har tydliga glaslister 

och glasas med en ny paten-

terad teknik, utan synliga 

skruvar eller stift. 

Bland Classic-dörrarna 

finner du en modell för alla 

sammanhang, oavsett om du 

bor i ett gammalt hus, i en 

exklusiv Patriciervilla eller i ett 

vackert hus av senare modell. 

Romantiken blir fullständig, om 

dessa dörrar får bilda entrén till 

ett äldre hus i lantlig stil.

SOUSA. Dekor på utsida, slät insida.

SCHUMANN. Dekor på utsida, slät 
insida. Klarglas. Finns även som pardörr.
Finns också som enkel- och pardörr i målat 
utförande.

SATIE. Dekor på utsida, slät insida. 
Klarglas med spröjs ut- och insida.
Finns även som pardörr.

BARTHOLDY. Dekor på utsida, slät 
insida. Finns även som pardörr. Finns också 
som enkel- och pardörr i målat utförande.
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RAVEL. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Finns även som pardörr.

SCARLATTI. Dekor på utsida, 
spårfräst insida. Cotswoldglas.

CORELLI. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida.

DELIUS. Dekor på utsida, spårfräst                                                                                                                                        
insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida. 
Finns även som pardörr.

DEBUSSY. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Dekorglas med spröjs ut- och insida. 
Finns även som pardörr.

ROSSINI. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Cotswoldglas. 
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Den klassiska dörren för 

tankarna till praktfulla hus 

och vackra herrgårdar. Du får 

en uttrycksfull och harmonisk 

komposition, när du konsekvent 

väljer både ytter- och 

innerdörrar i samma stil.     

MOZART. Dekorerade utsida, slät insida. 
Klarglas med spröjs ut- och insida. 

CHOPIN. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Klarglas med spröjs ut- och insida. 

WAGNER. Spårfräst ut- och insida. 
Dekorglas med spröjs ut- och insida. 

BIZET. Spårfräst utsida, slät insida. 
Cotswoldglas med spröjs utsida.

BRAHMS. Spårfräst ut- och insida. 
Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.
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SCHUBERT. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Klarglas med spröjs ut- och insida. 

GRIEG. Spårfräst utsida, slät insida. ALBINONI. Spårfräst utsida, slät insida. 
Cotswoldglas.

BEETHOVEN. Dekor på utsida, 
spårfräst insida.

HÄNDEL. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Cotswoldglas med spröjs ut- och 
insida. 

CLEMENTI. Dekor på utsida, spårfräst 
insida. Cotswoldglas med spröjs ut- och 
insida. 
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PUCCINI. Dekor på utsida spårfräst 
insida.

SMETANA. Dekor på utsida spårfräst 
insida. klarglas med spröjs utsida.

IVES. Dekor på utsida spårfräst insida. 
Karglas med spröjs utisda.

MONTEVERDI.Dekor på utsida 
spårfräst insida. Karglas med spröjs utisda.

SMETANA PARDÖRR. Dekor på utsida spårfräst insida. 
Karglas med spröjs utisda.
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CORAL. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas med glaslist i aluminium.  

ADVANCE-LINE Function

Funkisstilen
Funkisstilen beskrivs ibland 

som arkitekternas uppror mot 

den utsmyckade klassiska 

stilen. Flygmaskiner var 

förebilden och bruksföremålen 

skulle vara funktionella och 

strömlinjeformade utan krusi-

duller. I början av vårt nya 

millenium har funkisstilen fått 

en ny renässans. 

I kollektionen Function finner 

du läckra dörrar med stramt, 

maritimt och spännande form-

språk. Functions minimalistiska 

enkelhet är inspirerad av 

30-talets eleganta funkisstil. 

Dessa dörrar har tydliga 

glaslister som monteras 

med en ny patenterad 

glasningsteknik utan synliga 

skruvar eller stift. 

Dörrarna med runt glas med 

glaslist i aluminium, har dock 

synliga skruvar för att förstärka 

den maritima känslan.

BALTIC. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.  

ANDAMAN. Spårfräst utsida, slät 
insida. Klarglas med glaslist i aluminium.  

CORAL. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas med glaslist i aluminium.  
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NILE. Slät ut- och insida. Klarglas med 
glaslist i ek.
Finns även som pardörr.

NILE. Slät ut- och insida. Klarglas med 
målad glaslist. 
Finns även som pardörr.

NILE. Ek med slät ut- och insida. Klarglas 
med glaslist i ek. 
Finns även som pardörr.

CARIBBEAN. Slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslister i ek. 
Finns även som pardörr.

CARIBBEAN. Ek med slät ut- och 
insida. Klarglas med glaslister i ek.  
Finns även som pardörr.

CARIBBEAN. Slät ut- och insida. 
Klarglas med målade glaslister.  
Finns även som pardörr.
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TAHOE. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i ek.
Finns även som pardörr.
Finns även som pardörr.

TAHOE. Slät ut- och insida. Klarglas med 
målad glaslist.  
Finns även som pardörr.

TAHOE. Slät ut- och insida. Klarglas 
med glaslist i ek. 
Finns även som pardörr.

INDUS. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i ek.  
Finns även som pardörr.

INDUS. Slät ut- och insida. Klarglas med 
glaslist i ek.  Finns även som pardörr.

INDUS. Slät ut- och insida. Klarglas med 
målad glaslist.  Finns även som pardörr.
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ERIE. Slät ut- och insida. Klarglas. 
Finns även som pardörr.

MICHIGAN. Slät ut- och insida. 
Klarglas. Finns även som pardörr.

BENGAL. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas med spröjs ut- och insida.

SUEZ. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.

GANGES. Spårfräst utsida, slät insida. 

NIGER. Spårfräst utsida slät insida. 
Klarglas med spröjs ut- och insida. 
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ADEN. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas. Finns även som pardörr.

PACIFIC. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i ek. 
Finns även i målat utförande med målad 
glaslist.

DONAU. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i aluminium.
Finns även som enkel- och pardörr i målat 
utförande med glaslist i aluminium.

BARENTS. Spårfräst utsida, slät insida. ATLANTIC. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.
Finns även som pardörr. 

HUDSON. Slät ut- och insida. Klarglas 
med glaslist i aluminium. 

21

ADVANCE-LINE

Function



BERING. Ek med slät ut- och insida. 
Finns även som pardörr.
Finns också som enkel- och pardörr i målat 
utföfrande.

ELBE. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslister i ek. 
Finns också i målat utföfrande.

VOLGA. Ek med slät ut- och insida. 
Klarglas med glaslist i ek. 
Finns också i målat utföfrande.
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EPSILON W14

VÄNERN. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas. Tillval: målad spröjs utsida.

CONGO. Slät ut- och insida. Klarglas. 

COMO. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.Tillval:  målad spröjs utsida.

ARAL. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.Tillval:  målad spröjs utsida.

CASPIAN. Spårfräst utsida, slät insida. 
Klarglas.Tillval:  målad spröjs utsida.

Ljus och luft
Din ytterdörr skall fylla ett antal 

olika krav och behov. Har du 

exempelvis en mörk hall, kan 

dörren användas för att sprida 

ljus och ge ett luftigt intryck.

Här visas några modeller med 

extra stora glasöppningar. 

CASPIAN är, med eller utan 

spröjs, t.ex. ett populärt 

val som altandörr bland 

de som efterfrågar högre 

inbrottssäkerhet än vad en 

traditionell altandörr erbjuder.
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Pardörrar

BERING. Tät regeldörr.
Vitmålad eller ek.

En pardörr gör att din entré 

får ett exklusivare och 

luftigare intryck. Den fyller 

också en praktisk funktion då 

den förenklar hanteringen 

när du skall ställa in soffan, 

barnvagnen eller andra 

skrymmande föremål.

Pardörrar består av en gångdörr 

som normalt används för 

passage och en regeldörr som 

vanligtvis är stängd och ofta 

eftersträvar ett symmetriskt 

formspråk på dessa båda 

dörrblad. Om öppningen i 

väggen är mindre än ca 150cm 

ökar risken att öppningen i 

gångdörren börjar kännas 

trång. Detta har vi på JELD-

WEN löst på ett smart sätt 

genom att designmässigt göra 

dörren symmetrisk, samtidigt 

som gångdörren i verkligheten 

är ca 10cm bredare än regel-

dörren.

Många av våra ytterdörrs-

modeller erbjuds inte enbart 

som enkeldörr utan även i 

pardörrsutförande 

(se www.jeld-wen.se för mer 

info). 

Du kan även kombinera ihop 

vilken av dörrarna du vill i 

Classic och Function-serien 

med en smalare regeldörr. Vi 

erbjuder en tät och en glasad 

regeldörrsmodell som kan 

kombineras med samtliga 

dessa dörrar.

AMAZON. Regeldörr 
med klarglas. Vitmålad 
eller ek.
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Entréparti

Med utgångspunkt från den dörr du 

valt, kan du skapa olika entrépartier 

med hjälp av sido- och överljus. 

Väljer du ett sidoljus till dörren, 

får du in extra ljus och dessutom 

möjlighet att se vem som kommer 

på besök.  

Väljer du sidoljus till varje sida om 

dörren, skapar du en harmonisk 

symmetri. Vill du ha en pampig 

entré kombinerar du sidoljusen 

med ett överljus. Vill du däremot 

få in extra ljus i entrén, utan insyn, 

väljer du endast överljus till din 

befintliga dörr.

SIDOLJUS SL1. 
Vitmålat eller ek. 
Klarglas.

SIDOLJUS SL2. 
Ek eller vitmålat.
Klarglas.

SIDOLJUS SL3. 
Vitmålat eller ek. 
Klarglas.

ÖVERLJUS TL0. 
Ek med klarglas. 

ÖVERLJUS TL0. 
Vitmålat med klarglas 

SIDOLJUS SL0. 
Vitmålat eller ek. 
Klarglas.
 

Entréparti26
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Egenskaper och tillval
 - generella egenskaper för ADVANCE LINE Ytterdörrar

Fanér

Aluminiumplywood

Porösa träfiberskivor
Ramträ   

Aluminiumplywood

Fanér Väderbeständig HDF-skiva

Aluminiumplåt

Ramträ
Aluminiumplåt

HDF-skiva

Porösa träfiberskivor

Konstruktionsuppbyggnad
ekfanérad dörr

Glasteknik
ADVANCE-LINE Character
Dörrarna har glasöppningar där glaset, 
genom en ny patenterad metod, är helt 
integrerat i dörrens konstruktion. Detta gör 
att man slipper utstickande glaslister, vilket 
skapar ett stilrent formspråk. På köpet får man 
en mycket tät och dessutom inbrottssäker 
konstruktion. Samtliga dörrar levereras med 
klart härdat isolerglas. 

Konstruktionsuppbyggnad
målad dörr

Glasteknik
ADVANCE-LINE Classic 
och Function
Även dessa dörrar har en ny patenterad 
glasningsteknik med glaslister utan synliga 
skruvar eller stift. Denna unika konstruktion 
med figuranpassad silikontätning är både 
extremt tät och inrottssäker samt ger dörren 
ett stilrent och vackert utseende.

Egenskaper och tillval 27
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Gångjärn Character
Characterdörrarna är utrustade med gångjärn 
som är konstruerade så att de inte syns då 
dörren är stängd. Detta förstärker ytterligare 
intrycket av exklusivitet och god design. 
Gångjärnen är även konstruerade för att ge 
ett ökat inbrottsskydd och minska risken för 
klämskador. De är dessutom justerbara i hela 
tre led. 

Gångjärn Classic och 
Function
Dessa dörrar är försedda med kraftiga 
kullagrade gångjärn som är justerbara i både 
höjd och sidled. 

Låskista, slutbleck och 
tröskel ADVANCE-LINE

Låskista, med en hakregel, som häktar tag i 
karmen och gör det extra svårt att bryta upp 
dörren. 
Vi har försett våra ADVANCE-LINE ytterdörrar 
med förstärkta slutbleck. De har ett högt 
inbrottsskydd och ger möjlighet till enkel 
justering av dörrens täthet. 

Samtliga dessa dörrar har också vår patenterade 
tröskellösning. Den är handikappsanpassad 
och består av en kombination av ädelträ och 
aluminium. Det unika är att denna tröskel står 
på en kompositkil som effektivt hindrar väta att 

tränga upp i karmen.

Dörrhandtag
ADVANCE-LINE 
Dörrhandtaget gör din nya ytterdörr komplett. 
Vi erbjuder gedigna modeller med hög 
kvalitet i olika utföranden.

Modell 1918 och 1935 finns i nickel, matt 
mässing och brunoxiderat utförande.

Modell 6616 finns i matt krom och mässing.

Brunoxid 1935

Matt mässing 1918

Brunoxid 1918

Nickel 1935

Matt mässing 1935

Matt krom 6616

Mässing 6616

Nickel 1918
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Karmdjupet är 105 mm för utåtgående ytterdörrar och 115 mm för inåtgående.

Modul Karmyttermått (mm) Dörrbladsmått (mm)

Enkeldörr Bredd Höjd Bredd Höjd

10x20/21 988  1980/2080 925 1933/2033

9x20/21 888 1980/2080 825 1933/2033

Pardörrar

13x20/21 1288 1980/2080 661/561 1933/2033

14x20/21 1388 1980/2080 711/611 1933/2033

15x20/21 1488 1980/2080 761/661 1933/2033

Sidoljus 

Modul Karmyttermått mm

 Bredd Höjd

3x20/21 298 1980/2080

4x20/21 398 1980/2080

5x20/21 498 1980/2080

Kvalitet och säkerhet 

Bilden till höger är från vår 

utvecklingsavdelning och 

visar ett av momenten i ett 

inbrottstest. En 30 kg tung kula, 

som upprepade gånger med 

stor kraft slungas in i en JELD-

WEN ytterdörr – utan att varken 

dörr eller karm ger efter.   

När du väljer en ytterdörr 

från JELD-WEN, får du en 

av de säkraste produkterna 

på marknaden. Det beror 

bland annat på vår stabila 

sandwichkonstruktion med 

två lager aluminiumplåtar runt 

en kraftig träfiberkärna. Den 

ger också en optimal ljud- och 

värmeisolering.

Garanti
På JELD-WEN har vi mer 

än 100 års erfarenhet av 

ytterdörrstillverkning.

Den kunskapen har vi utnyttjat 

till att skapa ytterdörrar med 

en perfekt konstruktion. Detta 

betyder bl.a. att ytterdörren 

alltid håller formen i det hårda 

nordiska klimatet och därför 

är vi stolta över att kunna 

lämna marknadens bästa 

garantier. På alla ytterdörrar 

i ADVANCE-LINE erbjuder 

vi hela 15 års formgaranti. 

Eftersom vi har genomfört 

en rad kvalitetsförbättringar 

har vi nu även kunnat utöka 

vår fabriksgaranti från 2 

till 5 år!(Fackmannamässig 

montering är givetvis ett 

grundkrav).
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NCS S 0502-Y NCS S 3502-Y NCS S 2050-Y10R NCS S 4050-Y80R

NCS S 6020-G10Y NCS S 5020-R90B NCS S 7000-N

Klart, härdat Cotswold

Sandblästrat Maskinantik

Ytor, färg och glas

Ek

Standard

Här får du en överblick över 

våra kulörer, träslag och glas-

varianter. Du kan skapa en 

ytterdörr i din alldeles egen 

personliga stil.

Till de flesta av våra ADVANCE-

LINE ytterdörrar kan du själv 

välja glastyp. Som tillval 

erbjuder vi flertalet modeller 

med klar-, cotswold-, dekor- samt 

maskinantikt glas.  Självklart har 

samtliga dörrar försetts med 

isolersglaskassett, för bästa 

energibesparing.

Vad innebär dekorglas?

Modell DELIUS 
och WAGNER

Modell CORELLI Modell  DEBUSSY

Alla ytterdörrar levereras vitmålade som standard men kan mot tillägg 

levereras i andra kulörer. Se  vårt utbud av Trendkulörer på nästa sida

.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

Bas Bas Bas

Bas Bas Bas Träslag

Nedan ser du förklaring till våra dörrar med dekorglas. Glaset i de grå fälten 

är sandblästrat medan glaset i de vita fälten är klarglas.

Glasalternativ Standard- och baskulörer

Ytor, färg och glas30

ADVANCE-LINE



Trendfärger

Characterfärger

Character och trendfärger 31

ADVANCE-LINE

NCS S 4020-G50Y

NCS S 7020-Y40R

NCS S 6502-B

RAL 9010

NCS S 6030-R70B

NCS S 2570-Y90R

NCS S 5030-Y30R

NCS S 2040-Y10R

NCS S 1502-Y

RAL 7024

NCS S 6020-B70G

NCS S 2060-Y30R

RAL 3011

NCS S 6010-R90B

NCS S 6030-Y70R

RAL 7015

NCS S 5040-Y80R

 NCS S 2005-Y80R

NCS S 3050-Y90R

NCS S 2005-G50Y

  NCS S 8500-N

NCS S 4550-Y80R

NCS S 0500-N

NCS S 4020-R90B

NCS S 3030-R90B

  NCS S 8000-N

NCS S 4500-N

NCS S 5040-Y70R

NCS S 5030-R90B

NCS S 4050-R

  NCS S 7500-N

NCS S 4000-N

NCS S 4040-B90G

NCS S 6020-G30Y

NCS S 2040-Y20R

NCS S 7020-R90B

NCS S 3502-B

NCS S 2000-N

NCS S 5500-N

NCS S 4010-R70B

NCS S 7020-G10Y

NCS S 3500-N

NCS S 0500-N NCS S 2500-N NCS S 3030-R50B NCS S 2570-Y90R NCS 6040-B NCS S 7020-G NCS S 8010-Y30R NCS S 9000-N

Mörka kulörer efterfrågas i allt högre utsträckning. På grund av dessa färgers värmeabsorberande egenskaper kan en dörr med sådan kulör i vissa lägen utsättas 
för enorma påfrestningar. Om dörren t.ex skall monteras i söderläge med stark exponering för solljus, rekommenderar vi därför att ljusare kulörer än NCS S 7000-N 
används.

OBS! Färgerna i tryck kan skilja mot verkligheten. För exakt färgnyans, se kalibrerad 

färgkarta i din butik.
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Ställ krav på din dörr

Även innerdörrarna sätter sin 

prägel på husets stil. När du 

skall välja nya dörrar, är det 

viktigt att de passar interiören i 

ditt hem.

Våra dörrar är genomtänkta 

och noggrant testade in i 

minsta detalj. Hög kvalitet 

är en självklarhet, och gäller 

oavsett om din smak går i 

exotiskt ädelträfanér, genuina 

nordiska träslag eller massiva 

formpressade dörrar.  

Filosofin bakom JELD-WENs 

ADVANCE-LINE ger möjlighet 

att skapa din egen stil genom 

att kombinera material, ytor, 

glas, speglar, ramar, kulörer och 

välja karmar precis som du har 

lust till.

Våra kvalitetsikoner
Alla dörrar i serien ADVANCE-

LINE är dörrar med särskilt hög 

kvalitet. Dörrarna kan ha olika 

egenskaper vilket vi illustrerar 

med våra kvalitetssymboler. 

Med hjälp av dessa symboler 

kan du enkelt jämföra dörrarnas 

kvalitetsegenskaper.

DDK kvalitetsgaranti 

5 års garanti 

Massiv konstruktion 

Bättre ytbehandling

Ljudreducerande 

DDK kvalitetsgaranti  
Dörrar som är DDK-märkta, 

har tillverkats av material 

som har genomgått många 

kvalitetskontroller under hela 

produktionsprocessen.

5 års garanti
Vi står för kvaliteten och lämnar 

5 års garanti på produkten.

Massiv konstruktion
Denna dörr är massiv, vilket 

medverkar till en ökad kvalitets-

känsla och bättre stabilitet.

Bättre ytbehandling
Denna dörr har en yta med 

särskilt hög kvalitet och flera 

lager lack som gör ytan hållbar 

och lätt att rengöra.

Ljudreducerande
Dörrar med denna symbol 

har massiv kärna, vilket med-

verkar till en markant ljud-

reducerande effekt. Idealisk för 

t.ex barnfamiljer.
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Kvalitet



CRAFT 04L.
Vitmålad.

SELECTION
Svart

34
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Inspiration



Inspiration till att välja

Kärlek vid första 
ögonkastet
Du och dina dörrar skall 

ha ett långt och lyckligt liv 

tillsammans. 

Vi föreslår därför, att du först 

och främst väljer dina dörrar 

med hjärtat. De dörrar som 

tilltalar dig direkt, när du 

bläddrar igenom katalogen, är 

med stor sannolikhet också de, 

som är rätt för dig.

Vilken stil passar 
i ditt hem
Innan du bestämmer dig för 

om du skall ha täta dörrar med 

släta ytor eller spegeldörrar 

med glas och spröjs, så värdera 

först vilken dörrstil som passar 

bäst till ditt hem och nuvarande 

inredning, 

t.ex. 

•	 Klassisk	

•	 Trendig

•	 Exotisk

•	 Funkis

•	 Minimalistisk	

Val av material
När du har valt stilen på dina 

nya dörrar, så blir nästa steg 

att ta ställning till materialen. 

Föredrar du massivt trä, 

ädelträfanér eller är målade 

dörrar mer din stil? Du kan 

sätta ihop en spännande och 

mycket personlig lösning 

genom att kombinera dörrar i 

olika material – men kom ihåg 

att vara trogen den stil du har 

fastnat för.

Den enskilda dörrens 
utseende
När du har bestämt dig för stil 

och material, är det dags att 

leka med den enskilda dörrens 

utseende. Vilken färg skall 

dörrarna ha? Skall det vara glas 

i spegeldörrarna? Vill du ha ett 

eller flera runda eller fyrkantiga 

glas i dörren? Möjligheterna är 

nästan oändliga. Ta gärna hjälp 

av vår ”Door Designer” på  

www.swedoor.se för att experi-

mentera med stil, material och 

utseende.
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Inspiration



Unique36

ADVANCE-LINE

UNIQUE 01L.
Vitpigmenterad ek.
Spegel med spegelglas. Tillval.

36 Unique



37
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Unique  - ett utmärkt val!

Diskret eller intresseväckande, modern eller tidlös. 

Unique är en innerdörr som blir vad du gör den till.  

En dörr i en kvalitet som är svår att överträffa inom 

ramen för standard.

En dörr som levererar vad den lovar och lever upp till 

sitt namn - Unique.

Unique är möjligheternas dörr. Det finns stora 

möjligheter att skapa olika personligheter, beroende 

på om du önskar ett klassiskt, markant iögonfallande 

eller tidlöst uttryck.

Hur skall din Unique-dörr se ut?
Den största utmaningen med Unique dörrar är att 

välja bland alla spännande glasalternativ och ytor. 

Unique består av fyra grundmodeller, med en, två, tre 

eller fyra speglar. Dessa kan varieras på många olika 

sätt, allt efter tycke och smak. På sidan 45 finner du en 

översikt över de olika alternativen.

Unique



CANNES. Amerikansk ek.

Unique38
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UNIQUE 02L.
Vitmålad.



UNIQUE 01L.
Vitmålad.
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Drömmer du om lätta luftiga 

stämningar med undertoner 

av meditativ ro, är vita dörrar 

kanske det rätta valet för dig. 

Leker du däremot med tanken 

att sätta färg på ditt hem, kan 

Unique dörrarna levereras i 

nästan alla kulörer hjärtat kan 

begära. Vi rekommenderar, 

att du tittar på kulörerna hos 

din återförsäljare innan du 

bestämmer vilken färg du skall 

ha (färger återgivna i tryck kan 

nämligen avvika något från en 

verklig målad yta).

Unique i vitmålat

Fritt att kombinera 
Vilken kulör du än väljer, har 

du alltid möjlighet att sätta din 

personliga prägel på dörren 

genom att fritt kombinera glas, 

speglar och lister.

Alla modeller tillverkas även 

som pardörrar samt med och 

utan glas.. 

Genomskärning  
Unique UNIQUE 03L. 

Vitmålad.
UNIQUE 04L
Vitmålad. 

UNIQUE 02L.
Vitmålad. 

UNIQUE GW01L.
Vitmålad. 
Klarglas. 

Unique

Genomskärning  
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UNIQUE 04L.
Svart ek. 
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Unique



UNIQUE 04L.
Svart ek.

UNIQUE 02L.
Vitpigmenterad ek.

Upplevelser av glöd, värme och 
intensitet

J
E

L
D

-W
E

N
 K

V
A

L
IT

E
T

S
IK

O
N

E
R – se

 fö
rk

la
rin

g
 p

å
 sid

a
n

 3
3

Genomskärning  
Unique UNIQUE GW04L. 

Svart ek

UNIQUE GW01L.
Svart ek

UNIQUE GW02L.
Svart ek

UNIQUE GW03L.
Svart ek

Genomskärning  

UNIQUE 01L.
Amerikansk ek. 

UNIQUE 03l. 
Amerikansk valnöt.

Unique tillverkas i amerikansk ek, vitpigmenterad ek, amerikansk valnöt samt svart ek. Det är fyra 

speciellt utvalda träslag med starkt uttryck och personlighet. Alla modeller fås som pardörrar samt med 

och utan glas.
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Unique



UNIQUE 01L. 
Svart ek med whiteboard. Tillval.

UNIQUE 01L. 
Vitmålad med blackboard. Tillval.
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Unique



Vill du ha en, två, tre eller fyra speglar? 

Genomgående fanér i valnöt ,ek, svart ek eller 

vitpigmenterad ek? 

Kanske ska du också överväga en lösning med en 

målad dörr med fanérade speglar. Vilket glas ska 

du välja? Skall dörrarna kombineras med runda, 

rektangulära eller kvadratiska glas? 

Kanske vore det idé att välja whiteboard till 

kontoret och blackboard till köket? 

Alla Unique-modeller kan också fås som 

skjutdörr, utanpåliggande eller infälld.

Unique i olika kombinationer

På www.jeld-wen.se har du möjlighet  till att leka 

vidare med alla kombinationsmöjligheterna.

UNIQUE 03L.  
Ek.

UNIQUE 02L.  
Vitpigmenterad ek.

UNIQUE 01L GWA1120.  
Vitmålad.
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Unique



UNIQUE 01L GWA1120. 
Amerikansk valnöt.
Klarglas med aluminiumlist.
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Unique



Grundmodeller

Många kombinationsmöjligheter

       *01L              *02L                 03L               04L                        *Spegelglas, blackboard och whiteboard fås i modlollerna 01L och 02L

Träslag, glas, glaslister och 
modeller 

Amerikansk valnötAmerikansk ek

Vitpigmenterad ekSvart ek

GW 30 
diameter 30 cm
GWA = aluminium

GW 15  
diameter 15 cm
GWA = aluminium

KVADRAT
20x20cm
GWA20 = aluminium

REKTANGEL
20x120cm
GWA120 = aluminium

Målad yta
De målade dörrarna leverereas i vit standardfärg, NCS S0502-Y,  

men kan mot ett tillägg fås i valfri NCS S- och RAL-färg.

Fanérad yta
Välj mellan fyra olika träslag: 

Svart ek, vitpigmenterad ek,  amerikansk ek och valnöt

NCS S 0502-Y

Karm
Du kan få tillhörande karmar i samma fanér som dörren. 

Se våra karmar på sidan 75.

Glaslister
Välj mellan fyra olika glaslister. 

Alla i aluminium
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Unique
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Ljudreduktion



Ett hem med plats för alla - även 
när man behöver lugn och ro
Det som kan upplevas som 

”häftigt ljud” för den ene, kan 

istället vara ett spektakel för 

den andre. Självklart skall det 

finnas plats till alla i familjen, 

och här kan du få hjälp genom 

att välja rätt dörr.

En massiv dörr klarar 
utmaningen
Alla dörrar i ADVANCE-LINE  

passar bra när man vill redu-

cera höga ljud innanför 

hemmets väggar. Genom att 

montera en massiv dörr kan 

ljudnivån halveras och därmed 

ge mer plats åt hela familjen.

Byter du karmen mot en flex-

karm, som har en monterad 

tätningslist, uppnår du ytter-

ligare ljudreduktion. Du kan 

också komplettera din vanliga 

karm med en JELD-WEN 

V-tätningslist och få samma 

effekt.

Det är inte alla aktiviteter i hemmet, som 

är lika tystgående, då är det kanske en 

god idé att montera en massiv dörr och 

därmed reducera ljudnivån.

En massiv innerdörr har en 

bättre ljudreduktion jämfört 

med en dörr med cellformat 

papper i stommen.
CRAFT 04N
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Ljudreduktion



CRAFT 04L
Vit

Craft48
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Craft - klassiska massiva 
spegeldörrar
Craft är namnet på våra vit-

målade massiva spegeldörrar.  

Vill du ha en gammaldags 

hantverksframställd dörr 

är denna modell bland det 

närmaste du kan komma. 

Här har vi tänkt mycket på 

detaljerna.      

Designad för att passa i 
både patriciervillan och 
i lägenheten
Craft får karaktär och styrka 

av de omgivningar  den 

befinner sig i. Därför passar 

också dörren, både till den 

exklusiva patriciervillan och 

den stiliga lägenheten. Det är 

säkert orsaken till att Craft är 

dörren man föredrar i samband 

med renovering av det äldre 

bostadsbeståndet.

Alla modeller tillverkas även 

som pardörrar.

CRAFT 03.
Vitmålad. 

CRAFT 04.
Vitmålad. 

CRAFT 04N.
Vitmålad. 
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Genomskärning  
Craft CRAFT 04L.

Vitmålad. 

Craft 49
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Craft säljs i flera olika täta modeller med speglar och ett ännu större 

antal modeller med glasöppningar och spröjs. 

Du bestämmer själv vilken glastyp vi skall sätta i de vackra 

spröjsade dörrarna. 

CRAFT 04L.
Vitmålad. 

CRAFT 05.
Vitmålad. 

CRAFT 02B.
Vitmålad. 

CRAFT SP6.
Vitmålad. Klarglas.

CRAFT 04SP6.
Vitmålad. Klarglas.

CRAFT SP10.
Vitmålad. Klarglas.

CRAFT SP6B.
Vitmålad. Klarglas.

CRAFT SP10B.
Vitmålad. Klarglas.

50

ADVANCE-LINE

Craft



Klart, härdat Facett Alla kulörerSandblästrat Gotik

CRAFT SP10. Vitmålad.
Klarglas. 
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Craft



COMPACT 03.
Vitmålad. 
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Compact



Compact - massiva formpressade 
dörrar  
Stark personlighet med 
ett robust inre
Compact är uppbyggd med 

en massiv tålig kärna.  Vi 

har dessutom använt den 

modernaste tekniken när vi 

har målat ytan. Det betyder att 

färgen får en mycket hög finish, 

och att ytan blir extra slitstark 

och lätt att rengöra.

Kulörer för alla smaker
Även om vitmålat är den 

vanligaste kulören, erbjuder 

vi något för varje smak 

och inredning. Utöver vit 

standardkulör erbjuder vi 

Compact i åtta baskulörer. Och 

vi kan leverera i nästan alla 

kulörer – mot ett tillägg. 

Genomskärning  
Compact
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Klart, härdat FacettSandblästrat

Gotik Alla kulörer

COMPACT SP3+SP6.
Vitmålad. Klarglas.
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COMPACT SP10+SP10.
Vitmålad.  Klarglas.
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Välarbetad glansfull yta
Compact har en av de mest formstabila konstruk-

tionerna på marknaden. Utöver detta gör den 

välarbetade ytan och de gedigna gångjärnen

den till en av de vackraste och mest graciösa 

dörrarna. Vi erbjuder Compact både som glasade 

spegeldörrar med spröjs och som täta spegeldörrar. 

Alla modeller tillverkas även som pardörrar.

COMPACT 03.
Vitmålad. 

COMPACT 04N.
Vitmålad. 

COMPACT 02B.
Vitmålad. 

COMPACT SP6.
Vitmålad. Klarglas.

COMPACT SP6B.
Vitmålad. Klarglas.

COMPACT SP10.
Vitmålad. Klarglas.

COMPACT SP12.
Vitmålad. Klarglas.

COMPACT SP12B.
Vitmålad. Klarlglas.
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Stable - massiva släta dörrar 

Stable står för enkelhet och 

nordisk minimalism och 

är ett levande bevis på att 

”less is more”.  De enkla rena 

linjerna är uppbyggda kring 

en massiv konstruktion, som 

har utvecklats för att klara alla 

vardagens strapatser. 

Vitt är alltid vackert
En vit dörr skapar ro och 

ger samtidigt utrymme till 

rummets övriga inredning. Vi 

erbjuder Stable i åtta eleganta 

baskulörer. Det är alltså upp 

till dig, om Stable skall ge dig 

ro eller sätta färg på tillvaron. 

Kanske varje rum skall få sin 

alldeles egen dörrfärg? 

Hög finish
Stable har en riktigt genom-

arbetad, bländande och vacker 

finish. Det betyder, att dörren 

passar lika bra i ett svart/vitt 

hightech-hem som i en färgrik 

bohemlya. 

Välj Stable eller 
Unique med glas
Stable levereras både som tät 

modell – bilden till höger – och 

med olika glasutföranden. till 

den tätat Stable-dörren kan du, 

förutom en glasad Stable-dörr 

välja en glasad dörr ur vårt 

Unique-sortiment.

Alla modeller tillverkas 

även som pardörrar.
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Genomskärning  
Stable
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Stable



STABLE GW.
Vitmålad. 
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Stable



STABLE GW.
Vitmålad. 

STABLE GW3.
Vitmålad.. Klarglas.

UNIQUE GW03L.
Vitmålad. Klarglas.

Välj Stable eller 
Unique med 
glas
Till den täta Stable-

dörren kan du, 

förutom en glasad 

Stable-dörr, även 

välja en glasad dörr 

ur vårt Unique-

sortiment. Då får 

du en renare och 

modernare dörr där 

glasramen är lika 

bred runtom och utan 

pålagda glaslister. 
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Stable
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… enkelhet även med glas

Du kan få Stable i nästan alla NCS S- och RAL-kulörer . 

Klart, härdat Sandblästrat

Gotik

Alla kulörer

STABLE GW.
Vitmålad. 

STABLE GW1.
Vitmålad. Klarglas.

STABLE GW4.
Vitmålad. Klarglas.

STABLE G64.
Mörkgrå.. 
Sandblästrat glas med aluminiumlist. 
(Tillval).

STABLE G68.
Röd. Klarglas med aluminiumlist.

STABLE GW1.
Vitmålad. Klarglas.

UNIQUE GW01L.
Vitmålad. Klarglas.
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Stable
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Selection
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Selection - en skräddarsydd dörr 
i världsklass 
När det gäller en skräddarsydd 

dörr, är Selection nog det 

närmaste du kan komma – 

oavsett om du är på jakt efter 

en dörr som matchar hemmets 

övriga interiör, eller som 

uttrycksfullt skiljer sig från de 

övriga dörrarna.

Väljer du Selection, garanterar 

vi förstklassig design med 

helt unika detaljer. Ett seriöst 

hantverk, när det är som allra 

bäst! Här är det tal om en allt 

igenom exklusiv dörr.

Genomskärning  
Selection

Estetik ut i 
fingerspetsarna
Selection-dörrarna tillverkas 

med integrerade gångjärn 

som inte syns, när dörren 

är stängd. De integrerade 

gångjärnen understryker hela 

dörrens estetiska design och 

minimalistiska utseende.  

Du kan på ett enkelt sätt ge 

hemmet ett spännande och 

särpräglat uttryck genom att 

välja dörrar med fanérad yta.

Dörrar i en annan kulör än vit kan bli extra läckert om de matchas 

med den övriga inredningen, t.ex. köksskåpen.
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Selection



SELECTION DUETT
Mönsterlagt fanér i planskuren ek.

62

ADVANCE-LINE

Selection



DUETT.
Mönsterlagt fanér i planskuren ek.

OPUS.
Mönsterlagt  fanér kvartskuren körsbär.

SONATA GW40. Klarglas.
Fanér i chokladek i lodrät riktning.

SONATA.
Kvartskuret bokfanér i lodrät riktning.

ALLEGRO.
Lönnfanér i vågrät riktning.

SONATA GW33. Klarglas.
Kvartskuret lönnfaér i lodrät riktning.

SYMPHONY G01. Klarglas.
Målad i NCS S 9000-N. 

ALLEGRO GW11. Klarglas .
Zebranofanér i vågrät riktning.

Lyx 
Om du vill att dina nya dörrar 

skall vara både en stark visuell 

och känslomässig upplevelse, så 

är Selection det riktiga valet 

till ditt hem. Med utsökta fanér 

som t.ex. wenge, zebrano och 

chokladek kan det nästan inte bli 

mer sofistikerat. 

Vill du ytterligare förstärka 

denna känsla så ramar du in 

detta konstverk med en unik 

profilerad kantlist.
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UNIQUE GW03L+GW03L.
Vitmålad. Klarglas.
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Skjutdörrar - sparar golvyta

Skjutdörren är en trendig och 

raffinerad lösning, om du vill 

ha mer golv- och väggutrymme 

utan att kompromissa med 

design och kvalitet. 

Utanpåliggande eller 
infälld skjutdörr 
Vilken modell på skjutdörr 

du än föredrar, så kan du 

välja att montera den utanpå 

väggen eller låta den försvinna 

in i väggen  med hjälp av 

en gedigen och genomtänkt 

inbyggnadsmodul.

Bilden till vänster visar en 

utanpåliggande Stable skjutdörr 

med kornisch. Till höger en in-

fälld skjutdörr med Compact 03.
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STABLE GW.
Mörkgrå.
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Ovalt skålhandtag och dragring Ett par runda skålhandtag och hakregellås.Två par runda skålhandtag och dragring.

Alla dörrar går att få som 
skjutdörrar

UNIQUE GW03L+GW03L.
Amerikansk valnöt. Klarglas.

Väljer du en skjutdörr med 

glas, ”öppnar du upp rummet” 

och ger ljuset möjlighet att 

spela fritt. En skjutdörr utan 

glas kan däremot vara en 

mer intressant lösning, om 

du vill ha möjlighet att dra för 

skjutdörren och etablera en 

markant avgränsning mellan 

rummen.

Vill du kunna låsa din dörr, 

så kom ihåg att beställa med 

hakregellås.
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Infällda skjutdörrar

En infälld skjutdörr ger fler 

möjligheter att inreda rummet. 

Dörren hängs upp i en regel-

konstruktion som byggs in i 

väggen.  Alla tillbehör, exkl. 

väggskivor och foder, följer med 

leveransen.

96 mm regelparti för infälld skjutdörr med regelkonstruktion 
i trä och stål.

Kom ihåg att ta 
ställning till:
■ Dörrmodell
■ Skålhandtag

 - runda eller ovala 

 - mässing eller 

kromlook
■ Hakregellås eller

 dragring

Skjutdörrsparti för infälld pardörr

Dörrbladsmått Yttermått regelparti Modul

2 x 625 x 2040 mm 2540 x 2090 mm* 13

2 x 725 x 2040 mm 2940 x 2090 mm* 15

2 x 825 x 2040 mm 3340 x 2090 mm* 17

2 x 925 x 2040 mm 3740 x 2090 mm* 19

Skjutdörrsparti för infälld enkeldörr

Dörrbladsmått Yttermått Modul

625 x 2040 mm 1290 x 2090 mm* 7

725 x 2040 mm 1490 x 2090 mm* 8

825 x 2040 mm 1690 x 2090 mm* 9

925 x 2040 mm 1890 x 2090 mm* 10

Skjutdörrsparti för infälld pardörr
För skjutdörr utan glas:

Väggtjocklek: 96 mm

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 96 mm

För skjutdörr med glas - med eller 

utan spröjs:

Väggtjocklek: 122 mm

Konstruktion: 96 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 122 mm

Skjutdörrsparti för infälld 
enkeldörr
För skjutdörr utan glas:

Väggtjocklek: 96 mm

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 96 mm

För skjutdörr med glas - med eller 

utan spröjs

Väggtjocklek: 122 mm

Konstruktion: 96 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 122 mm

*Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.
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Utanpåliggande skjutdörrar

I en utanpåliggande skjutdörr hänger dörrbladet i 

en skena som integrerats i en diskret träkornish. 

En styrdubb i golvet hjälper till att hålla dörren på 

plats. Tänk på att väggutrymmet måste vara lika 

stort som dörrbladet.

Kom ihåg att ta ställning till:
■ Dörrmodell
■ Skålhandtag

 - runda eller ovala 

 - mässing eller kromlook
■ Hakregellås eller dragring
■ Kornisch inkl. skena
■ Öppningskarm eller

 väggöppning utan öppningskarm

96 mm regelparti för infälld skjutdörr med regelkonstruktion 
i trä och stål.

Kornisch för utanpåliggande skjutdörr
Dörrbladsmått Yttermått kornisch Modul

725 x 2040 mm* 1470 mm 7 x 21 

825 x 2040 mm* 1670 mm 8 x 21

925 x 2040 mm* 1870 mm 9 x 21

725 + 725 x 2040 mm* 2720 mm 13 x 21

725 + 725 x 2040 mm* 2820 mm 14 x 21 

825 + 825 x 2040 mm* 3120 mm 15 x 21

825 + 825 x 2040 mm* 3220 mm 16 x 21

925 + 925 x 2040 mm* 3520 mm 17 x 21

925 + 925 x 2040 mm* 3620 mm 18 x 21

*Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul 

större än väggöppningens bredd.  

Ex. väggöppning: M7=dörrblad 725x2040 mm.
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Dörrar till speciella ändamål

Alla våra dörrar är designade 

för att klara de flesta strapat-

ser – och lite till. När du har 

särskilt höga krav, då kan en 

specialdörr vara lösningen på 

dina behov.

På JELD-WEN har vi många 

års erfarenhet av att tillverka 

specialdörrar, som tagits fram 

med särskild tanke på att redu-

cera ljud, förhindra inbrott samt 

verka brandhämmande, om 

olyckan skulle vara framme.

Våra specialdörrar uppfyller 

kraven på europeisk standard. 

De uppfyller även svenska 

myndighetskrav på branddörrar 

– och kan t.ex. användas till en 

direktpassage mellan bostaden 

och garaget.

På följande sidor ger vi dig en  

kort introduktion till special-

dörrarna.  Är du osäker på när 

det är nödvändigt att använda 

en specialdörr, så tala med din 

återförsäljare eller en arkitekt 

som kan ge dig råd och väg-

ledning. Då får du exakt den 

dörr som passar dina särskilda 

önskemål och behov. 
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Specialdörrar

Lägenhets- och 
säkerhetsdörrar - 
en säker och robust 
lösning
Är säkerhet en väsentlig para-

meter i din dörrlösning,  så kan 

våra lägenhets- och säkerhets-

dörrar vara en idealisk lösning. 

JELD-WEN kan tillverka vanliga 

lägenhetsdörrar eller inbrotts-

skyddande säkerhetsdörrar 

som passar i ditt trapphus. Des-

sa kan specialbeställas i önskat 

mått för att passa in i befintlig 

miljö. Dörrarna finns både i 

målat och fanérat utförande.

För mer information kontakta 

din närmaste återförsäljare eller 

gå in på www.swedoor.se.
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I vått och torrt
Vi har också specialdörrar för 

våtrum om du t.ex. har en egen 

SPA-anläggning i din bostad. Vi 

erbjuder också ljudreducerande 

dörrar upp till 47 dBA om du 

har en egen studio hemma. 

Fråga alltid efter en JELD-WEN 

dörr vilka dina behov än är.
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UNIQUE 01L + SLÄT FANÉRAD 
KARM
Amerikansk ek.

COMPACT 02B + KARM MED ALLMOGEFODER
Vitmålad.
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Valnöt

Komplettera din nya dörr med en 
ny karm
Har du valt en ny dörr, 

ligger det också nära till 

hands att byta karmen. Som 

utgångspunkt kan du alltid få 

en JELD-WEN snap-in-karm, 

JELD-WENs karmar är försedda 

med justerbara gångjärn.

Alla karmtyper kan i princip 

också fås som tungt beslagen 

karm till våra massiva dörrar. 

Fanérade karmar
Vi levererar snap-in-karmar i 

alla de fanérslag, som vi säljer 

dörrar i. De olika fanéren visas 

här ovan på sidan. Vilket fanér 

du än väljer, kan du alltid vara 

säker på att få karmar, som 

matchar. 

Målade karmar
Har du bestämt dig för en 

målad dörr, så levererar vi 

naturligtvis gärna nya karmar 

till dig i precis samma kulör 

som dörren. 

FLEXKARM SNAP-IN

TUNGT BESLAGEN KARM 

FANERAD SNAP-IN KARM

MÅLAD SNAP-IN KARM

Alle kulörer

Tungt beslagen karm till 

massivdörrar.  Även dessa 

karmar erbjuder vi i furu, 

vit och i alla kulörer till 

dörrar med tre gångjärn och 

cylinderlåskista.

Se mer på sidan 78-79.

ValnötEkVit-

pigm.

ek

Svart

ek
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UNIQUE 01L GWA320
Amerikansk ek. Klarglas med aluminiumlist.
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Svart

ek

Valnöt

VITA ALLMOGE-
FODER 92 mm
Flexkarm

En vacker dörr kräver en vacker 
inramning
Du kan även rama in dörr med 

ett vackert foder (den del av 

karmen som vätter ut mot 

rummet) i samma material som 

din nya dörr.   Foderna kan 

också användas som golvlister, 

vilket fulländar ramen om din 

nya dörr. 

Foder och golvlister levereras 

som släta i fanérat utförande  

och även i en profilerad klassisk 

stil i målat utförande.

När dörr och karm passar 

perfekt ihop, uppnår du ett 

fulländat uttryck. Här visas en 

närbild på en Unique-dörr med 

karm i ek, som visas i sin helhet 

till vänster. Mer information 

om våra karmar, golvlister 

och foder hittar du på 

www.jeld-wen.se

FANÉRADE FODER

MÅLADE FODER

VITA
SLÄTA FODER

VITA SLÄTA 
FODER 65 mm
Flexkarm

VITA
ALLMOGEFODER

EKFANÉRADE 
SLÄTA FODER

VITA SLÄTA 
FODER 92 mm
Flexkarm

VITA ALLMOGE-
FODER 65 mm
Flexkarm

FODER FLEXKARM

EkVitpig-

menterad 

ek
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Ramen monteras utan spik, dvs med behändiga clips. På så vis uppstår det aldrig några fula skarvar eller skador 
på list, vägg eller foder.
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Karm Flexintervaller

75 mm 75-100 mm

93 mm 93-117 mm

110 mm 110-135 mm

128 mm 128-153 mm

Flexkarm – enkelt och snyggt 
montage
Flexkarm är namnet på vår 

mönsterskyddade, flexibla 

unika karmlösning. Karmen 

består av karm och ett juster-

bart foderset, som är snedsågat 

med perfekt passform. Det 

är enkelt att montera utan en 

massa besvärligt förarbete. 

Mer detaljerad information om 

foder visas nederst på motsatt 

sida.

Flexkarmen levereras med hörnbeslag, lim, silikon, skruvar och plastproppar

Största fördelen med Flex-

karmen är att du själv kan 

justera måtten på karmen, så 

att den passar väggtjockleken i 

ditt hem. Utöver detta levereras 

flexkarmen med förmonterad 

tätningslist för att ge dörren en 

exklusiv känsla.

Monteringsanvisning
m.m. medföljer
Det ska vara enkelt och 

okomplicerat att montera 

nya dörrar. Flexkarmen 

levereras därför förborrad 

och färdigpackad med monte-

ringsanvisning, plastproppar, 

lim och hörnbeslag. Det enda 

du behöver komplettera med 

är skruvar som passar till din 

väggkonstruktion.

Flexkarmen kan justeras till väggtjocklekar från 
75 - 153 mm
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Golvlister med unik ledningsfals

Enkla att montera 
Beslagen skruvas i väggen, och därefter klickas 

golvlisterna enkelt fast och du slipper fula 

spikmärken.

Integrerad ledningsfals
Swedoors golvlister med integrerad ledningsfals 

har en urfräsning på baksidan som gör att du kan 

gömma fula kablar utmed golv/vägg.

En funktionell och estetisk lösning på en och 

samma gång.

Enkla att ta av
Golvlisterna är också enkla att ta bort. Det är en 

klar fördel till nästa gång du skall måla eller dra 

nya ledningar.
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MONTERINGSSETTätningslister
Som extra tillbehör kan du beställa 

en löst levererad tätningslist som 

på ett enkelt sätt klistras fast i din 

karm. Tätningslisten finns i beige, 

vitt eller grått. I vår Flexkarm är 

tätningslisten redan monterad.

Optimal personlig lösning
Du kan välja bland tre olika tröskel-

utförande som passar till din nya dörr.

- tröskelplatta

- falsad tröskel

- badrumströskel

Ek

Valfria detaljer 
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Val av träslag, glas och kulörer

ALLA NCS  S - OCH

RAL-KULÖRER

GLAS - ALLA HÄRDADE

FANÉR UNIQUE

Amerikansk 

valnöt

Amerikansk 

ek

Svart ek Vitpigmenterad

ek

Klart FacettSandblästrat Gotik

NCS S 0502-Y

NCS S 1502-G50Y NCS S 2570-Y90R NCS S 3020-B

NCS S 2500-NNCS S 1005-Y20RNCS S 0500-N NCS S 5500-N

 NCS S 5005-Y50R

STANDARD BAS

Facettslipat glas 
endast i spröjsade 
dörrar

STANDARD
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Dörrbladsmått Karmyttermått Väggöppning Modul Typ

625 x 1940 mm 686 x 1989 mm 710 x 2010 mm 7 x 20 M    ■ 

725 x 1940 mm 786 x 1989 mm 810 x 2010 mm 8 x 20 M    ■ 

825 x 1940 mm 886 x 1989 mm 910 x 2010 mm 9 x 20 M    ■ 

925 x 1940 mm 986 x 1989 mm 1010 x 2010 mm 10 x 20 M    ■ 

625 + 625 x 1940 mm 1313 x 1989 mm 1340 x 2010 mm 13,3 x 20 M    ■ 

725 + 725 x 1940 mm 1513 x 1989 mm 1540 x 2010 mm 15,3 x 20 M    ■ 

825 + 825 x 1940 mm 1713 x 1989 mm 1740 x 2010 mm 17,3 x 20 M    ■ 

925 + 925 x 1940 mm 1913 x 1989 mm 1940 x 2010 mm 19,3 x 20 M    ■ 

625 + 398 x 1940 mm 1086 x 1989 mm 1114 x 2010 mm 11 x 20 M    ■ 

725 + 398 x 1940 mm 1186 x 1989 mm 1214 x 2010 mm 12 x 20 M    ■ 

825 + 398 x 1940 mm 1286 x 1989 mm 1314 x 2010 mm 13 x 20 M    ■ 

925 + 398 x 1940 mm 1386 x 1989 mm 1414 x 2010 mm 14 x 20 M    ■ 

625 x 2040 mm 686 x 2089 mm 710 x 2110 mm 7 x 21 M    ■ ★

725 x 2040 mm 786 x 2089 mm 810 x 2110 mm 8 x 21 M    ■ ★

825 x 2040 mm 886 x 2089 mm 910 x 2110 mm 9 x 21 M    ■ ★

925 x 2040 mm 986 x 2089 mm 1010 x 2110 mm 10 x 21 M    ■ ★

625 + 625 x 2040 mm 1313 x 2089 mm 1340 x 2110 mm 13,3 x 21 M    ■ 

725 + 725 x 2040 mm 1513 x 2089 mm 1540 x 2110 mm 15,3 x 21 M    ■ 

825 + 825 x 2040 mm 1713 x 2089 mm 1740 x 2110 mm 17,3 x 21 M    ■ 

925 + 925 x 2040 mm 1913 x 2089 mm 1940 x 2110 mm 19,3 x 21 M    ■ 

625 + 398 x 2040 mm 1086 x 2089 mm 1114 x 2110 mm 11 x 21 M    ■ 

725 + 398 x 2040 mm 1186 x 2089 mm 1214 x 2110 mm 12 x 21 M    ■ 

825 + 398 x 2040 mm 1286 x 2089 mm 1314 x 2110 mm 13 x 21 M    ■ 

925 + 398 x 2040 mm 1386 x 2089 mm 1414 x 2110 mm 14 x 21 M    ■ 

Mät rätt

Innan du går på jakt efter en ny dörr, är det en god idé att ta en del mått. Du skall räkna med den totala väggöppningen. Det vill säga måttet 

från vägg till vägg på bredden, och från golv till vägg på höjden. Vi rekommenderar ett spel på ca 2,4 cm på bredden och 1.2 cm på höjden 

mellan karm och väggöppning. Viktigt! Mätningen bör alltid göras på flera punkter.

■ Unique, Craft, Compact, Stable   ★ Brand- & ljudklassad

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.

breda.
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JELD-WEN Sverige AB

Box 211

561 23  HUSKVARNA

www.jeld-wen.se

Visa vem du är med unika dörrar

Se fler exklusiva kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.jeld-wen.se

Hos JELD-WEN är utveckling och för 

bättring av produkterna en del av vår 

affärsstrategi och livsfilosofi. Det är 

givetvis en dynamisk process, där vi 

löpande utmanar både oss själv och 

inte minst våra produkter. Våra dörrar 

produktutvecklas fortlöpande och 

vi förbehåller oss därför rätten till 

konstruktionsändringar på de produkter, 

som presenteras  i denna katalog. 

Dörrarnas glöd, värme och utstrålning 

upplevs alltid  bäst i verkligheten, då 

produkternas färger och ytbeläggning, 

av trycktekniska skäl, kan avvika något 

från de riktiga.

Ytter- och innerdörrar ADVANCE-LINE

0303-1901 -100-02
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