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För frihet och trygghet
Att planera fönster och dörrar är nog det viktigaste du gör när du ska bygga. Det är många
behov, önskemål och krav att ta hänsyn till. Antingen är de praktiska, estetiska eller ekonomiska. Dessutom ska du följa rådande byggstandard, lagar och regler. Utmaningen ligger i
att inte låta detta begränsa dig mer än nödvändigt.
När du väljer NorDan som leverantör får du hjälp genom hela processen. Vi är bäst på fönster och dörrar. Vi är medvetna om vilket
ansvar vi har och det skapar ett bra resultat för alla som är involverade i byggprocessen.
Fantastiska möjligheter
Design, kvalitet, miljötänk och kunskap om ekonomi. U-värde, brandskydd, säkerhet och ljudreduktion. Vi ger dig största möjliga frihet
när du ska välja fönster.
Energieffektiva fönster ger dig frihet att leka med storlek, form,
ljusinsläpp och spännande lösningar. Du kan öppna stora väggpartier
med fönster utan att riskera att förlora energi. Du kan utnyttja
golvytan bättre, och du behöver inte bekymra dig om kallras. Du
kan alltså ganska enkelt räkna med fler tillgängliga kvadratmeter.
Några av våra viktigaste arbetsuppgifter är att prata med dig som
planerar ett bygge. Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto större
möjligheter får du för din kreativitet. Om du kommer till oss när du
är på idéstadiet eller när du står i startgroparna för projekteringen,
kan vi tillsammans utveckla ett helhetskoncept i samklang med dina
önskemål. Du får hjälp att specificera vad du vill prioritera, och du
får både prover och provfönster. Du får helt enkelt största möjliga
frihet för att kunna förverkliga dina önskemål.

Trygghetens bakgrund
NorDan startade redan 1926, och sedan dess har vi kontinuerligt
utevcklat våra produkter och vår kunskap. Det ger dig trygga fönster
och vår viktigaste uppgift är att ditt projekt ska bli som du har tänkt
dig och som du har kommit överens med oss om. Hos NorDan får
du enkelt kompetensen och fackmässigheten som krävs för att
producera marknadens bästa urval av funktionsmässiga kvalitetsprodukter, specialprofiler och unika detaljer. När du väljer oss väljer
du även en av Nordens största producenter av säkerhetsfönster,
ljud- och brandfönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar
samt marknadens ledande producent av energieffektiva fönster
och dörrar.
Perfekt samspel
Vi är ett familjeägt företag med stolta traditioner. Vi vill verkligen
att det ska avspeglas i det vi gör och hur vi arbetar med våra kunder.
Vi kallar den ambitionen Perfekt Samspel.

NorDan – stolt leverantör till Astrup Fearnley Museet, Oslo
Astrup Fearnly Museet ligger väldigt vackert längst ut mot havet i Oslo, där staden sträcker sig ut i fjorden. Museet är ett stort fäste för
konst fördelat på tre byggnader som är integrerade i landskapet. Museet är ett naturligt utflyktsmål för en promenad från rådhuset längs
hamnen, berättar arkitekten Piano som står bakom det nya museet. Piano är bland annat känd för att ha ritat Centre Pompidou i Paris, Beyeler Museum i Basel och the Menil Collection i Houston, USA. NorDan är mycket stolta över att ha levererat 350 stycken aluminiumbelagda
NTech Säkerhetsfönster, vårt flaggskepp, till detta storslagna landmärke.
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Varför välja NorDan?
Branschens starkaste varumärke
NorDan är störst när det gäller fönster och dörrar. Vi har fått stort nationellt och internationellt erkännande. Vi lyfter standarden och levererar branschens största utbud av produkter.
Trä av yppersta kvalitet – vakuumimpregnerat
För att säkra lång hållbarhet, samt att förhindra svamp och röta, använder sig NorDan av
vakuumimpregnering. I tillägg används moderna material som cleardeck och laminerat trä
för formstabilitet.
NorDan använder endast högsta kvalitet på nordeuropeiskt trä som kommer från länder
med ett kyligt klimat. Träkomponenten NorDan använder sig av har en mycket hög andel
kärnved som i kombination med vakuumimpregnering säkerställer lång hållbarhet.
Beslag
NorDans inåtgående produkter är designade så att majoriteten av de beslag som monteras
är innanför tätningslisten. Detta gör att beslagen är mindre utsatta för väderförhållanden
och kräver mycket mindre underhåll. På Vridfönster, Sideswing, sidohängt och utåtgående
fönster är dubbel tätningslist standard. Dubbel tätningslist ger bättre U-värde, ljudreduktion och tätning.
Säkerhet
NorDan Säkerhetsfönster är branschens säkraste fönster, utvecklade över flera decennier
för att effektivt hålla tjuvarna ute och hålla barnen tryggt inne. Vi erbjuder barnsäkring,
inbrottssäkring, utrymningsväg, säker luftning och säker invändig tvätt. Vårt säkerhetsfönster har hela 7 låspunkter, är testat i extrema förhållanden och är branschens mest
robusta fönster.
Aktivt miljöansvar
NorDan erbjuder ett komplett sortiment av passiva fönster och dörrar. Det sparar miljön,
ger lägre energiutgifter och ökar bokomforten.

safety
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Den mest miljövänliga energin
är den du aldrig förbrukar
Ytterst få fönster- och dörrproducenter i världen lägger ned ett så omfattande arbete
på forskning och utveckling av miljövänlig fönster- och dörrteknologi, som NorDan.
Fokus de senaste åren har legat på produkternas isolationsegenskaper, uttryckt som U-värde. Det är ett mått på energieffektiviteten, som
säger hur mycket energi ett fönster släpper igenom. Det anges i Watt
per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inne och ute (W/m2K).
Den svenska byggstandarden är ett U-värde på 1,2 W/m2K för hela
fönsterkonstruktionen – glas, båge och karm.
Lägsta U-värdet
Ju lägre U-värde, desto mer energi sparar du. För varje tiondel du
sänker fönstrets U-värde, sparar du tio kWh per kvadratmeter
fönsteryta – varje år.
Väljer du fönster med hög värmeisolerande förmåga går det
alltså åt betydligt mindre energi för att värma upp huset. Dessutom får du ett jämnare, behagligare inomhusklimat. Och inte
minst viktigt: du minskar koldioxidutsläppen. Ett strå till stacken.
Hos oss kan du få öppningsbara fönster ner till ett U-värde på 0,7
W/m2K, det hittills lägsta.
Miljösäkrad livscykel
Men det räcker inte att ett fönster sparar energi bara i den byggnad där det sitter. Ett fönster ska inte heller kräva stora mängder energi att tillverka, eller förorsaka föroreningar i produktion,
material och transport. Det är något vi har ögonen på hela tiden.

Vi har som första tillverkare av fönster och fönsterdörrar klarat
kriterierna och blivit certifierade enligt miljömärket Svanens hårda
krav.Det betyder bland annat att de produkter du köper av oss är
tillverkade med minsta möjliga energiförbrukning och utsläpp av
växthusgaser.
Varje led i fönstrets livscykel är miljösäkrat: från produktionen av
den förnyelsebara, naturliga råvaran, träet, och av själva fönstret,
till energieffektiviteten i hela processen, transporterna, kemikalieanvändningen och återvinningen.

Gott miljösamvete
Eftersom materialet inte är syntetiskt innehåller det inte klor eller
reproduktionshämmande ftalater. Både trä och andra material
åldras, men träfönster går att underhålla. Trä är möjligt att använda
igen och är nedbrytbart i naturen. Skulle du ändå behöva elda upp
det, avger det inga gaser som blir saltsyra tillsammans med fukt.
Studier visar att fönster av behandlat trä, gärna klädda med aluminium, har längre livstid än andra typer av fönster. Dessutom är
träfönster inte ett miljöproblem. Köper du fönster från oss kan du
göra det med gott miljösamvete.

NorDan

Livslängdsanalys
Diagrammet visar den dramatiska skillnaden på miljövänliga NorDan NTech-fönser jämfört med andra fönster. Detta omfattar allt från
materialval och materialförbrukning till produktion, transport, underhåll och hållbarhet – alltså produktens totala liv. Slutsatserna visar att
NorDan har de bästa lösningarna.
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Genom skotska Napier Universit y har NorDan fått
studier utförda som visar de verkliga miljökostnaderna och miljövinsterna som ligger i våra
fönsterprodukter. På www.nordan.se kan du ladda
ner omfattande dokumentation av produkternas
livscykel i vår Academic Research.
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Skapa trygghet i hemmet
Säkerhet åt båda håll
Ett säkert fönster ska hindra oönskad passage från båda håll och
samtidigt medge snabb utrymning. NorDan fönster och fönsterdörrar har väl utvecklade, effektiva säkerhetssystem för att hindra
både inbrott och olycksfall.
Säkerhetsfönstret är ett av Skandinaviens mest inbrottssäkra –
med upp till sju låspunkter – och barnsäkerheten är väl beprövad.
Spärrarna är gjorda så att du enkelt kan lossa dem om fönstret
behövs för utrymning.
För snabb utrymning måste fönstren också kunna lämna tillräckligt stor öppning. Här har du mycket att välja på i vårt sortiment.
2-luftsfönster kan du få med löstagbar mittpost, till exempel.
Ett säkert fönster ska hindra oönskad passage från båda håll och
samtidigt medge snabb utrymning.

safety

Detta märket anger om produkten har
inbyggda säkerhetsfunktioner.

Behagligt ljud
Oönskat ljud som tränger in från biltrafik, tåg, flyg, industrier och
kanske högljudda grannar kan vara besvärande. Det kostar i form
av stress och sämre arbets- eller hemmiljö. Väljer du rätt typ av
fönster kan du få ner ljuden utifrån till en behaglig nivå inomhus.
Det kan du få hjälp med av oss, en av Nordens största producenter
av ljuddämpande fönster. Då får du bästa möjliga ljuddämpning,
med ljudisolerande glas och en speciell tätning.
NorDan uppger alltid ljudvärdet för hela konstruktionen - glas, karm
och båge – inte bara glasets värde. Detta märke anger referenser
på ljud. Det lägsta talet visar standard för ljuddämpning, det högre
visar maximal ljuddämpning som kan byggas in i produkten. Alla
ljudtal refererar till godkända mätningar.

Detta märket anger om produkten kan
levereras med ljudreducerande egenskaper.

NorDan

Kvalificerat brandskydd
Med brandfönster och branddörrar blir det mer tid till att utrymma
byggnaden och elden får svårare att sprida sig till och från andra
byggnader i närheten. Det åstadkommer du med våra brandfönster
och branddörrar – med största möjliga marginal. De är till exempel
byggda med den senaste tekniken inom brandhämmande glas.
När det gäller brandskydd är montage av fönster och dörrar lika
viktigt som isolering. Därför får bara kvalificerad personal sköta
installationen. Prata med våra sakkunniga, så får du veta mer om
brandfönster och branddörrar. Detta märke anger NorDan-produktens brandhämmande förmåga.
NorDan har tre olika grader av brandskyddsklassning:
• E30 – 30 minuters skydd mot rök och lågor
• EI30 – 30 minuters skydd mot rök, lågor och värmestrålning.
• B60 – 60 minuters skydd mot rök, lågor och värmestrålning.

Fönster för varma dagar
För mycket värme eller ljus som strålar in i ett rum kan ge utrymmen som är obrukbara att bo eller arbeta i. Solskyddande glas kan
användas för att kontrollera hur mycket ljus och värme som släpps
in i rummet. Typiska fasader i söderläge som är utsatta för mycket
sol har stora fördelar med solskyddande glas.
Det finns många typer av solkontrollerande glas, både klart och
färgat, och med många olika egenskaper för att styra både mängden
ljus och mängden solenergi som överförs från solen. Alla solglas från
NorDan kombineras med låga U-värden som gör att fönstren håller
värmen inne under vintermånaderna och innetemperaturen nere
under sommaren. Solglas är vanligtvis definierade med Lt-faktor
som är procentandelen synligt ljus som överförs genom glaset och
”total soltransmission” som är % solenergitransmission som strålar
in från både synlig och infraröd strålning.
Kom ihåg: Det kostar mellan 5-6 gånger mer att reducera temperaturen i ett rum med 1°C jämfört med att öka temperaturen 1°C.

Detta märket anger om produkten kan
levereras med brandklassning.

Detta märket anger om produkten kan
levereras med solskydd.
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Certifiering av arbete med miljö och kvalitet
NorDan samarbetar med en rad statliga och internationella institutioner i samband med
produktutveckling och certifiering. De krav som ställs garanterar att du som kund eller
användare gör bra och försvarbara val.
Svanen
Vår energiförbrukning påverkar klimatet.
Svanenmärkta produkter är tillverkade med
minsta möjliga energi och utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bland annat
utvinningen av råvaror, produktion, energieffektivitet, kemikalieanvändning och möjlighet till återvinning.
www.svanen.nu
PEFC
NorDan är certifierat enligt den internationellt välkända organisationen PEFC,
the Programme for the Endorsement of
Forest Certification. Detta verifierar att
det virke som används till NorDans fönster och dörrar kommer från skogsbruk som
bedriver en miljövänlig och hållbar utveckling.
www.pefc.se
CE-märkning
Den 1 februari 2010 infördes CE-märket på
fönster i EU-länder. Alla producenter ska märka
sina produkter med CE-märket. Märkningen gör
att vi kan dokumentera fönstrets kvalitet och
motståndskraft vid extrem belastning. När
du väljer testade fönster kan du vara säker
på att de är motståndskraftiga även i hårt
väder. www.sp.se
Secured by design
Produkter med denna märkning är testade
och godkända efter många hårda säkerhetsoch kvalitetskrav från Association of Chief
Police Officers i UK (ACPO) och är extra motståndskraftiga ur inbrottssynpunkt. Utvalda
produkter i NorDans sortiment är certifierade
enligt dessa krav.
www.securedbydesign.com

NDVK
NDVK är ett frivilligt certifieringsorgan för
tillverkare av fönster och dörrar. NDVK:s regelverk ställer krav på tillverkarnas kvalitetssystem. Alla produkter med NDVK märket är testade och godkända enligt europeisk standard.
www.ndvk.no
NS-EN ISO 9001
NorDan var 1991 det första företag i sin
bransch som blev certifierat enligt ISO 9001.
Detta är ett viktigt verktyg för att säkerställa
att vi lever upp till våra kvalitetsmål. Standarden
är världens mest erkända för kvalitetsstyrning.
Detta försäkrar att vi lever upp till avtalad kvalitet utifrån våra, NDVK:s och kundernas krav.
Impregnering
NTech serien är impregnerad i enlighet med klass
B, som utgår från den europeiska standarden NS
-EN 351-1 klass P5. Därmed förlänger vi virkets
livslängd och förebygger angrepp av svamp och
röta. Virket blir också mer formstabilt. Vi värnar
om miljön och följer utsläppsreglerna för flyktiga
organiska föroreningar (VOC).
P-märkning
P-märkningen innebär att produkten uppfyller
lag- eller myndighetskrav men också i de flesta
fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är
typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det
också att installation/montage kontrolleras.
www.sp.se
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Farväl till penseln
Alla NorDan fönster och dörrar kan levereras med utvändig underhållsfri aluminiumbeklädnad. Aluminiumbeklädnaden skyddar träkonstruktionen mot UV-strålning, något som
bidrar ytterligare till produktens levnadstid. Undersökningar visar att det är det bästa valet
både för miljön och för plånboken.
Aluminium är så gott som underhållsfritt, men bidrar också till
att framhäva byggnadens särprägnad och arkitektur. Det passar
lika bra till nybyggnation som vid renovering av äldre byggnader.
NorDan använder sig av aluminiumprofiler av bästa kvalitet. Profilerna kan levereras antingen pulverlackerade eller eloxerade.

energiförbrukningsgrundat värmetapp i samma fönster installerat i
hus. Rapporten visar bland annat en dramatisk skillnad i miljövänliga
NorDan NTech-fönster jämfört med andra fönster. PVC-fönster
är inte underhållsfria och användning av sådana fönster måste
övervägas i vårt klimat.

Den mest miljövänliga lösningen
NorDan har i flera år vidareutvecklat fönster och dörrar för att bli
mer miljövänliga och på samma tid uppnå en längre levnadstid.
Produktutvecklingen är fortsatt i tät dialog med norska och utländska forskningsmiljöer.

Det här märket anger NorDan-produktens aluminiumbeklädnad på utsidan. Ett fullvärdigt träfönster, vakuumimpregnerat, belagt med aluminium på utsidan och med
riktig dränering och vädring säkrar lång levnadstid och begränsar
underhållsbehovet. Det ger också miljövinster och ekonomiska
vinster sett utifrån fönstrets totala livscykel.

På uppdrag från NorDan har det brittiska byggnadsrådgivningsföretaget Cyril Sweett nyligen utarbetat en omfattande forskningsrapport där de bland annat har gjort en total energiförbrukningsanalys av
NorDan fönster samt andra fönster producerade i trä och PVC (plast).
Undersökningen kombinerar energiförbrukning vid produktion med

Som en del av satsningen på miljö- och underhållsvänliga fönster
har NorDan lanserat ett större urval aluminiumprofiler som ger
möjlighet för enklare tillpassning till olika typer av väggar.
Se www.nordan.se

NorDan NTech
NorDan

Färgstark
valfrihet
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produktserier

NorDan

NTech

Kvillsfors

Bor

Bättre isoleringsvärde i fönstren til�låter större fönsterytor och ofta mer
spännande fönsterlösningar, utan att
öka värmeförlusten. Man kan möblera
närmare fönstren och utnyttja golv
ytan bättre.

På objektmarknaden är Kvillsfors ett
ledande varumärke. Sedan ett drygt
halvsekel tillbaka handlar det om inåtgående fönster, inåt- & utåtgående
fönsterdörrar och fasta fönster av trä
med utvändig aluminiumbeklädnad.

NTech har under lång tid utvecklats till
en energi- och miljösmart produkt. Idag
finns NTechs öppningsbara fönster med
U-värden från 0,7 W/m2K, fönsterdörrar
med U-värden från 0,8 W/m2K och produkter med fast karm med U-värden
från 0,6 W/m2K.

Kvillsfors levereras både som treglasfönster och som kopplade 2+1-glasfönster med fördelen att tillåta persienn mellan glasen.Brandfönster och
ljuddämpande fönster tillhör Kvillsfors-specialiteterna.

Vill du ha en personlig dörr med inbyggd
säkerhet, då är NorDan Ytterdörr ditt
val – i din favoritfärg och med en mängd
olika tillval. Du får ett brett sortiment
från olika epoker och trendriktningar att
välja ur, som uppfyller alla krav på kvalitet och trygghet. Den unika konstruktionen med dubbla stålplåtar garanterar
formstabilitet och säkerhet.
Din dörr ska vara vacker att se på och
professionellt designad. Det är en
NorDan Ytterdörr.
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NorDan NTech
3

Karm och båge i vakuum-impregnerad furu.
3-glas dubbel energi + argon och varmkant
Isolerad varmkant mellan glasen.
Glaskantlist i aluminium utan synliga fästen.
Fräst spår för fönsterbläck.
Spår för vind- och regntät duk runt hela fönstret.
Spår för invändig smyg kan levereras som tillval.
Mjuka och runda profiler.

2

4

8

7

5

NTech: Fönster, fönsterdörr och skjutdörr
Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar av trä eller trä med utvändig
aluminiumbeklädnad. Treglasfönster med inåtgående eller utåtgående
båge. Vridfönster, sideswing, sidohängt, topphängt eller underhängt;
Fast karm, fri-form, kombinationsfönster, flerluftsfönster och KippDreh. Smyg och fönsterbrädor i olika utföranden.
Produktserie
- NTech med U-värde från 0,7 W/m2K
Material – Konstruktion
NTech öppningsbara med U-värde från 0,7 W/m2K.
Fast karm med U-värde från 0,6 W/m2K.
Produkterna är tillverkade av furu, med eller utan utvändig aluminiumbeklädnad, och kan levereras med glasdelande post och
olika spröjstyper.
NTech Passiv 0,7 har en karm och båge i en sandwichkonstruktion
av vakuumimpregnerat trä och isoleringsmaterial. Produkterna
har en 3-glaskonstruktion med två sidor lågenergibeläggning och
mellan glasrutorna argongas och isolerande varmkant.
NTech Klimat 0,8 och Lågenergi 0,9 har 3-glas konstruktion
med två sidor lågenergibeläggning och mellan glasrutorna argongas
och isolerande varmkant. Klimat 0,8 har också större ljudreduktion.

Mått
Produkterna kan tillverkas med mått efter beställning men finns
också i ett stort antal standardstorlekar.
Karmdjup
NTech kan levereras med två olika karmdjup
Trä 105 mm (standard)
Trä 92 mm
Aluminium/ trä 113 mm (standard)
Aluminium/trä 100 mm
Skjutdörr 164mm
Utseende
Produkterna kan erhållas obehandlade eller ytbehandlade från
fabrik i en vit standardkulör (NCS S 0502-Y). Som tillval kan utvändig
aluminium levereras i ett antal standardkulörer utan pristillägg
eller i specialkulörer enligt RAL- eller NCS S-skalan mot pristillägg.
Egenskaper
P-märkta produkter uppfyller rådande krav på lufttäthet, regntäthet,
säkerhet mot vindlast, träskydd och säkerhet enligt godkännandebevis SC0546-09. Uppgift om värme-genomgångskoefficient
(Up-värde) lämnas på begäran.
Emballering av fönster och fönsterdörr
NorDan kan erbjuda ett urval av våra fönster och dörrar emballerade
per enhet vid pallvis leverans till byggplats.

Trä >>

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

<< Aluminium

Energisnåla, inåt- och utåtgående
fönster samt fast karm, fönsterdörrar och
skjutdörrar med U-värden ner till 0,7 W/m2K

NorDan NTech

safety

Produkter och energiklasser
Här nedan finns en översikt över våra produkter och vilken energiklass de tillhör.

Produkter och energiklasser
NTech 0,7

NTech 0,8

NTech 1,0

NTech 1,2

Kipp-Dreh inåtgående

se sida 24

Kipp-Dreh Säkerhet inåtgående

se sida 25

Parfönster inåtgående

se sida 26

Kombination inåtgående

se sida 27

Fast karm

se sida 28

Fri form

se sida 29

Vridfönster utåtgående

se sida 30

Vridfönster Opus utåtgående

se sida 31

Sideswing utåtgående

se sida 32

Sido- /Topphängt utåtgående

se sida 33

Kombination utåtgående

se sida 34

Parfönster utåtgående

se sida 35

Fönsterdörr

se sida 36

Parfönsterdörr

se sida 37

Skjutdörr

se sida 38

Parskjutdörr

se sida 39
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NTech – Passiv
Svanenmärkta, energibesparande, öppningsbara fönster med U-värden ner
till 0,7 W/m2K och fasta fönster med U-värden ner till 0,6 W/m2K.

0.7

• Karm och båge i vakuum-impregnerad furu
• Isolerad karm och båge
• Isolerad varmkant mellan glasen
• 3-glas med två energiglas och argongas
• Glaskantlist i aluminium utan synliga fästen
• Fräst spår för fönsterbläck
• Spår för vind- och regntät duk runt hela fönstret
• Spår för invändig smyg levereras som kostnadsfritt tillval.
• Produkterna är Svanenmärkta

Större frihet för arkitekten med NTech Passiv
NTech Passiv är ett treglasfönster med isolerad karm och båge. Det
har ett traditionellt treglas med två sidor låg-energibeläggning och
mellan glasrutorna argongas och isolerande varmkant. Tidigare har
konstruktionen av karm och båge varit fönstrets svaga punkt. Den
konstruktionen har vi nu utvecklat. Det låga U-värdet, som gäller hela
fönstret istället för bara glaskassettens mittpunkt.

Större frihet för arkitekten
NTech Passiv ger arkitekten större frihet att leka med storlekar, former och ljusinsläpp. Med låga U-värden kan man öppna upp stora
partier med fönster utan att drabbas av energiförluster. I skydd av
ett NTech Passiv-fönster upplever du inte kallras och kan därför
möblera närmare ditt fönster och njuta av utsikten.

Lägre energiförlust
Du får 42 procent lägre energiförlust om du väljer NTech Passiv
framför en produkt med ett U-värde på 1,2 W/m2K, som idag anses

NTech passiv är svanenmärkta produkter

vara fönsterbranschens energistandard. Miljö- och energiexperterna
är eniga om att stora energibesparingar måste göras för framtiden.
Energipriserna ökar ständigt vilket bör beaktas när man investerar
för morgondagen. Därför är NTech Passiv idag ett klokt val för både
nya och äldre fastigheter.

Som den första producenten av fönster och fönsterdörrar har
vi uppfyllt kriterierna och blivit certifierade i enlighet med miljömärkningen Svanens stränga krav. Det betyder bland annat att
svanenmärkta produkter du köper av oss är framställda med minsta
möjliga energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.
Varje led i de svanenmärkta fönstrens livscykel är miljösäkrat: Från
framställningen av trät som förnybar råvara till produktionen av
själva fönstret. Vi mäter också effektiviteten i hela produktionsprocessen, samt utsläpp under transport, kemikalieförbrukning
och grad av återvinning.

NorDan NTech

Fördelar med NTech Passiv fönster och dörrar
Bättre bokomfort. Mindre värmetapp ger jämnare innetemperatur.
Det ger dig också möjligheten att hålla en lägre temperatur utan
att det upplevs som kallare.
Energisäkerhet. Låg energiförbrukning ger större ekonomisk
förutsägbarhet i perioder med höga energipriser.
Kvalitet. Möter höga krav till byggnadsmässig kvalitet, bland
annat bättre vindtätning och isolering (VIS).
Inredningsflexibilitet. Mindre behov av uppvärmningsinstallationer som exempelvis element.
Värdeökning. Fönstret är producerat enligt framtidens krav
som bidrar till en trygg bostadsinvestering. De passar lika bra för
nybyggnation som till renovering.
Svanenmärkt. Fönster som är tillverkade med hänsyn till miljön.

NorDan NTech Passiv fönster passar särskilt bra i förskolor och
skolbyggnader. Det är generellt en fördel att kunna undvika höga
innetemperaturer. Uppvärmningskällor under fönstren blir överflödiga eftersom bättre isdolerade fönster hindrar kallras och att
kyla strömmar igenom. Därmed kan det möbleras närmare inpå
själva fönstret. NorDan NTech Passiv fönster ger helt enkelt flera
tillgängliga kvadratmeter i hus och lägenheter.
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Kipp-Dreh
Inåtgående

Inåtgående och tvåvägsöppnande fönster med avancerad,
användarvänlig låsmekanik som är ett resultat av många års
produktutveckling. Med ett enkelt handgrepp hanterar du alla
fem låspunkterna och öppnar fönstret lika enkelt i en av tre
luftläge som i tvättläge.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 488 mm Max: 1788 mm

Höjd

Min: 488 mm Max: 2188 mm

Bredd + Höjd

Max: 3300 mm

Bågvikt

Max: 150 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Rengöring från insidan

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 39

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

B

C

Dagmått: A: 105 mm, B: 94 mm, C: 101 mm

Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Teknisk spesifikasjon
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NorDan

Stängningsbeslag

NorDan

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Kipp-Dreh Säkerhet
Inåtgående

Avancerat och enkelt. NorDan Säkerhetsfönster är ett
inåtgående, tvåvägsöppnande fönster. Tre olika luftningsställningar och full öppning möjliggör utvändig tvätt från
insidan. Den avancerade mekaniken är resultatet av många
års produktutveckling. Fönstret har ett enkelt och funktionssäkert beslag med tre handtag och hela sju låspunkter. Alla
beslag ligger bakom tätningslisten.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm / 488 mm Max: 2088 mm

Höjd

Min: 388 mm / 488 mm Max: 2188 mm

Bredd + Höjd

Max: 3300 mm

Bågvikt

Max: 80 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

B
C

Dagmått: A: 105 mm, B: 94 mm, C: 101 mm

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Rengöring från insidan

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 39

Brandskydd

EI30 (som tillval)

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Standard handtag

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Finns i flera färger
(Se flera tillbehör, s. 40-51)

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

Ja, Secured by design som tillval

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NorDan

Stängningsbeslag

NorDan

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Parfönster
Inåtgående

NorDan inåtgående fönster kan levereras i otaliga storlekar och
kombinationer i precis den utformningen du vill ha. Vi rekommenderar alltid att använda tvåvägsöppnande Säkerhetsfönster,
vårt mest flexibla fönster, med bland annat dragfri luftning
och möjlighet till tvätt från insidan. Lätta eleganta bågar ger
en smäcker design.
Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 820 mm Max: 1988 mm

Höjd

Min: 488 mm Max: 2188 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm
(beroende på ingående produkter)

Bågvikt

Beroende av ingående produkter

Egenskaper vid standardutförande
Standard handtag
Finns i flera färger
(Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Se båge

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 39

Brandskydd

EI30 (som tillval)

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

-

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Se båge

Utrymningsväg

Se båge

Vädringsläge

Se båge

Inbrottssäkert

Beroende på kombination

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Se båge

Stängningsbeslag

Se båge

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tlllval

NorDan NTech

Kombination
Inåtgående

Fast karm är utgångspunkten för Kombinationsfönster. De här
fönstren kan produceras i stora format och ger särskilt goda arkitekoniska möjligheter med optimal funktion. Kombinerar optimal
sikt med god luftningsmöjlighet i samma karm. Personsäkerhet
och möjlighet för tvätt av större fönster måste alltid värderas.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 332 mm Max: 3288 mm

Höjd

Min: 314 mm Max: 3288 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm
(beroende på ingående produkter)

Bågvikt

Beroende på ingående produkter

Egenskaper vid standardutförande
Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Se båge

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 39

Brandskydd

EI30 (som tillval)

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

-

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Se båge

Utrymningsväg

Se båge

Vädringsläge

Se båge

Inbrottssäkert

Beroende på kombination

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Se båge

Stängningsbeslag

Se båge

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

-

Ventilation

Ja, som tillval
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Fast karm
Fast karm ger möjlighet för användning av större glasskivor och
säregna arkitektoniska alternativ. Personsäkerhet, rymningsväg
och möjlighet för tvätt måste alltid värderas innan man väljer en
Fast karm. Det här fönstret kan också levereras i ett utförande
baserat på invändig användning.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Höjd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm

Bågvikt

Max: 225 kg

Egenskaper vid standardutförande
B

A

C

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 46 dB, Rw+Ctr 41

Brandskydd

EI30/B60 (som tillval)

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Dagmått: A: 56 mm, B: 56 mm, C: 56 mm

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Nej

Vädringsläge

Nej

Inbrottssäkert

Ja, Secured by design som tillval

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

-

Stängningsbeslag

-

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Fri form
NorDan tillverkar fasta fönster i alla former och format inom de
begränsningar som finns för storlek och vikt. Personsäkerhet,
inbrottsskydd och tillgängligheten för att putsa är något man
bör tänka på när man väljer fasta fönster. Detta fönster kan
även levereras för invändigt bruk.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Höjd

Min: 238 mm Max: 3288 mm

Bredd + Höjd

Max: 5400 mm

Bågvikt

Max: 225 kg

Egenskaper vid standardutförande
B

A

C

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw32 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 46 dB, Rw+Ctr 41

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Dagmått: A: 56 mm, B: 56 mm, C: 56 mm

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Nej

Vädringsläge

Nej

Inbrottssäkert

Ja, Secured by design som tillval

Djupimpregnering

Ja, vakuum impregnerat

Hängningsbeslag

-

Stängningsbeslag

-

Persienn

Ja, beroende på form, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval beroende på form
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Vridfönster
Utåtgående

Välbalanserat beslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader för tvätt från insidan. Solida putsstoppbeslag är också
integrerade i vridbeslagen för säker tvätt av fönstrets utsida
från insidan. Fönstret har en avancerad och effektiv barnsäkring integrerad i vridbeslaget. NorDan vridfönster är det enda
standardproducerade utåtgående fönstret som uppfyller kraven
för inbrottssäkerhet med tanke på tryck mellan karm och båge.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm Max: 2288 mm

Höjd

Min: 388 mm / 450 mm Max: 1888 mm

Bredd + Höjd

Max: 3300 mm

Bågvikt

Max: 80 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

B

C

Dagmått: A: 97 mm, B: 94 mm, C: 109 mm

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Rengöring från insidan

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Låsbart vädringsläge

Material invändigt

Trä

NorDan Vridfönster har en
extra valbar låsning integrerat i vridbeslaget, som gör att
man inte kommer längre än
100 mm vädringsläge.

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NorDan TopTech

Standard handtag

Stängningsbeslag

Esp. NorDan.

Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Vridfönster Opus
Utåtgående

Välbalanserade beslag gör att ramen lätt kan vändas 180 grader
för tvätt från insidan. Tvättstoppbeslag är också integrerade
i vridbeslaget för säker tvätt av fönstrets utsida från insidan.
Fönstret har barnsäkring integrerad i vridbeslaget.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm Max: 2288 mm

Höjd

Min: 450 mm Max: 1588 mm

Bredd + Höjd

Max: 3300 mm

Bågvikt

Max: 55 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

B

C

Dagmått: A: 104 mm, B: 103 mm, C: 106 mm

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Rengöring från insidan

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Nej

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Standard handtag

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

Secured by design

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Spilka Opus

Stängningsbeslag

Esp. NorDan.

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Sideswing
Utåtgående

Detta är klassiska fönster med modernare funktion. Passar
sig speciellt bra till äldre byggnader som ska renoveras och till
nybyggnationer som ska ha en genomgående prägel av svunna
tider. Fönstret är vändbart 180 grader och tillåter därmed tvätt
av fönstrets utsida från insidan.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm /450mm, Max: 988 mm

Höjd

Min: 388 mm Max: 2088 mm

Bredd + Höjd

Max: 2600 mm

Bågvikt

Max: 50 kg

Egenskaper vid standardutförande
B

A

C

Dagmått: A: 104 mm, B: 103 mm, C: 106 mm

Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Rengöring från insidan

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Nej, lägsta U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NorDan sideswing

Stängningsbeslag

Esp. NorDan

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Sido-/Topphängt

Utåtgående

Topphängt

Sidohängt

NorDan Sidohängt fönster är ett bra, gammaldags fönster med
bladgångjärn, precis som äldre fönster hade. Men kvalitet och
egenskaper håller självklart den nya höga nivån du förväntar
dig av moderna fönster.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm
eller 113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd + Höjd

Max: 2700 mm

Bredd

Min: 388 mm / 450 mm Min: 450 mm /
488 mm (med aluminium) Max: 1188 mm

Höjd

Min: 488 mm Max: 2088 mm

Bågvikt

Max: 55 kg

Bredd

Min: 388 mm Max: 1988 mm

Höjd

Min: 388 mm / 450 mm Max: 1388 mm

Bågvikt

Max: 40 kg

Egenskaper vid standardutförande
B

A

C

Dagmått: A: 104 mm, B: 103 mm, C: 106 mm

Topphängt utåtgående

Standard handtag
håndtak
Finnesi flera
Finns
i flerefärger
farger(Se
(Seflera
fleretillbehör,
tilbehør,s.s.40-51)
38-49)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Nej, lägsta U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Sidohängt: Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Topphängt: NDH 9532*
Sidohängt: NDH 8532*

Stängningsbeslag

Esp. NorDan.

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

Topphängt: Nej

*Pulverlackerat
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Kombination
Utåtgående

Fast karm är utgångspunkten för Kombinationsfönster. Dessa
fönster kan produceras i stora format och ger speciellt goda
arkitektoniska möjligheter. Kombinationsfönster används ofta i
modern arkitektur, och ger säregna och arkitektonisk spännande
möjligheter med optimal funktion. Kombinera optimal utsikt
med god luftningsmöjlighet i samma karm. Personsäkerhet
och möjlighet för tvätt av större fönster måste alltid värderas.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 388 mm Max: 2988 mm

Höjd

Min: 388 mm Max: 2988 mm

Bredd + Höjd

Max: 5000 mm

Bågvikt

Beroende av ingående produkter

Egenskaper vid standardutförande
Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Se båge

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

-

Teknisk spesifikasjon
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Se båge

Utrymningsväg

Se båge

Vädringsläge

Se båge

Inbrottssäkert

Beroende på kombination

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Se båge

Stängningsbeslag

Se båge

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

-

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Parfönster
Utåtgående

NorDan kan erbjuda ett omfattande program för flerluftsfönster
med utåtgående bågar och otaliga kombinationsmöjligheter.
Önskar du extra utrymningsväg kan fönstret leveraras med
mittpost som kan tas ut med ett enkelt handgrepp. Då kommer
ett smalt fönster att uppfylla byggnadsföreskrifternas krav på
utrymningsvägar.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 820 mm Max: 1988 mm

Höjd

Min: 488 mm Max: 2188 mm

Bredd + Höjd

Max: 3600 mm

Bågvikt

Beroende av ingående produkter

Egenskaper vid standardutförande
Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Se båge

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

-

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 dubbel energi + argon+ VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Se båge

Utrymningsväg

Se båge

Vädringsläge

Se båge

Inbrottssäkert

Beroende på kombination

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Se båge

Stängningsbeslag

Se båge

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tlllval
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Fönsterdörr

Utåtgående och inåtgående
Trots att den är elegant så är vår inbrottssäkrade Fönsterdörr
ett allt för tufft motstånd för eventuella inbrottstjuvar. Dörren
levereras med vattenfasta kompositplattor som har utfrästa
spår utvändigt. Invändigt leveraras den med komposit med eller
utan furufanér, och beroende på ytbehandling utan frästa spår.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 588mm Max: 1088 mm

Höjd

Min: 1588 mm Max: 2388 mm

Bredd + Höjd

Max: 3476 mm

Bågvikt

Max: 100 kg

Egenskaper vid standardutförande
A
B

C

Dagmått: A: 125 mm, B: 125 mm, C: 136 mm

Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw33 dB som standard.
Som tillval upp till:
Rw 44 dB, Rw+Ctr 40

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Teknisk specifikation
Glas

T6,38/4/6,38-16 Dubbel energi +
Argon + VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja, som tillval

Utrymningsväg

Ja

Tröskel

Handikappanpassad

Inbrottssäkert

Ja (endast utåtgående)

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NDH Gångjärn pulverlack

Stängningsbeslag

FIX Connect 310

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Parfönsterdörr

Utåtgående och inåtgående
NorDan pardörr kan levereras symetrisk eller osymetrisk
indelad. Dörren levereras med vattenfasta kompositplattor
som har utfrästa spår utvändigt. Invändigt levereras den
med komposit med eller utan furufanér, och beroende på
ytbehandling utan frästa spår.

Karmdjup

92 mm eller 105 mm (Trä), 100 mm eller
113 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 1088mm Max: 1988 mm

Höjd

Min: 1588 mm Max: 2388 mm

Bredd + Höjd

Max: 4376 mm

Bågvikt

Max: 100 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

B

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

-

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Nej, lägsta U-värde 0,9 Wm2/K

Teknisk specifikation
Glas

T6,38/4/6,38-16 Dubbel energi +
Argon + VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja, som tillval

Utrymningsväg

Ja

Standard handtag

Tröskel

Handikappanpassad

Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

NDH Gångjärn pulverlack

Stängningsbeslag

FIX Connect 310

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval

C

Dagmått: A: 125 mm, B: 125 mm, C: 136 mm
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Skjutdörr
2-luft

NorDan Skjutdörr glider på ett förseglat kullager som gör det
enkelt att öppna och stänga dörren även i större dimensioner.
När handtaget vrids upp, flyttar dörren sig ut och bort från tätningslisten. Därefter glider dörren lätt upp och igen, samtidigt
som den kan spärras i alla ställningar. När dörren stängs igen,
dras den in mot tätningslisten så att den skyddar maximalt mot
drag, vind och regn.
Karmdjup

164 mm (Trä) 172 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 1388 mm Max: 3988 mm

Höjd

Min: 1588 mm Max: 2388 mm

Bredd + Höjd

Max: 6376 mm

Bågvikt

Max: 135 kg

Egenskaper vid standardutförande
A
B

Energiklass

U-värde: 0,8 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

-

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Teknisk specifikation
C

Dagmått: A: 111 mm, B: 123 mm, C: 136 mm

Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Glas

T6,38/4/6,38-16 Dubbel energi +
Argon + VK

Beklädnad utvändigt

Trä, Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja, som tillval

Utrymningsväg

Ja

Tröskel

Handikappanpassad

Inbrottssäkert

Ja, Secured by design som tillval

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Assa / NorDan

Stängningsbeslag

Assa S8616

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan NTech

Skjutdörr
4-luft

NorDan parskjutdörr glider på förseglade kullager som gör det
enkelt att öppna och stänga dörren även i större dimensioner.
När handtaget vrids upp, flyttar dörren sig ut och bort från
tätningslisten. Därefter glider dörren lätt upp och igen, samtidigt
som den kan spärras i alla ställningar. När dörren stängs igen,
dras den in mot tätningslisten så att den skyddar maximalt
mot drag, vind och regn.
Karmdjup

164 mm (Trä) 172 mm (Trä/Aluminium)

Bredd

Min: 2788 mm Max: 7988 mm

Höjd

Min: 1788 mm Max: 2388 mm

Bredd + Höjd

Max: 10376 mm

Bågvikt

Max: 135 kg

Egenskaper vid standardutförande
A
B

Energiklass

U-värde: 0,8 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

-

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Finns som Passiv

Ja

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 111 mm, B: 123 mm, C: 136 mm

Standard handtag
Finns i flera färger (Se flera tillbehör, s. 40-51)

Glas

T6,38/4/6,38-16 Dubbel energi +
Argon + VK

Beklädnad utvändigt

Trä/Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja, som tillval

Utrymningsväg

Ja

Tröskel

Handikappanpassad

Inbrottssäkert

Nej

Djupimpregnering

Ja, vakuumimpregnerat

Hängningsbeslag

Assa / NorDan

Stängningsbeslag

Assa S8615

Persienn

Ja, insida, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval
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Solavskärmning integrerat i fönstren
Ett bra solskydd skapar en god inomhusmiljö. Med NorDan Screens får du ett
effektivt solskydd utan att få för markerade element på fasaden.

Monterat
från fabrik

Robust
konstruktion

Tål väder
och vind

Integrerad
i fönstret

Förberedd
för KNX

Solskydd
för smarthus

Från klassrum i skolbyggnader till vardagsrum
i bostadshus. Ett effektivt solskydd skapar,
tillsammans med smarta val av fönster, rum
att trivas i. Med NorDan Screens håller du
solens strålar ute men släpper in dagsljuset.

gånger vill man ”bo in sig” innan man märker av behovet av att hålla solens strålar
ute, medan andra gånger vet man var solen
kommer att träffa fönstren när man planerar
bygget.

En naturlig del av fasaden

NorDan och Hunter Douglas

I ett byggprojekt är solskydd något som man
ofta väljer efter att bygget är klart. Några

NorDan Screens är ett strategiskt samarbete
mellan NorDan och Hunter Douglas, två tradi-

Många
färger

Väl testad
lösning

På arkitektens
premisser

tionsrika producenter som på var sitt område
levererar ledande produkter. Hunter Douglas
är bland världens största producenter av solskyddsprodukter, och har utvecklat Screens
som nu levereras i samarbete med NorDan.

NorDan NTech

Storleksbegränsningar

Färgval solskyddsduk

Max. bredd

4100 mm

108/108 Grå

Max. höjd

3500 mm

118/118 Svart

Min. bredd

750 mm

108/118 Grå/Svart

Om bredden överstiger 3000mm reduceras max höjd till 2700mm

Motor och användning
Alt. 1: Somfy
STD-motor

Kabelbunden. Levereras till projektmarknaden.
Möjliggör enkel styrning via externa inställningar som exempelvis KNX.

Alt. 2: Somfy
RTS-motor

Används med fjärrkontroll eller trådlös
brytare.

Duken levereras i typen Helioscreen Sergé 2165

Färgval aluminiumprofil
NCS0502y
Natureloxerad
Standard RAL-färger
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Spröjs och post
Spröjs
Kittspröjs:*
Finns i 28 mm. Kittspröjsen är limmade mot det yttre glaset för att
ge önskad indelning, medan det innersta glaset lätt kan rengöras.
Spröjsen kan levereras pulverlackade i valfri färg.

1

Duplex spröjs:*
Duplex spröjs kombinerar en 28 mm bred spröjs i aluminium på
utsidan, och en 28 mm bred spröjs i trä invändigt, limmad mot glaset med en extra spacer emellan. Vilket ger intryck av uppdelade
fönsterrutor. Spröjsen kan pulverlackeras i önskad färg. Duplex
kan endast levereras till 2-glas med spacer (mellanrum) på 16,18
till 20 mm.

2

3

Thermospröjs:
Thermospröjsen är 26 mm bred och är helt innesluten i glasets
hålrum, så att både det inre och yttre glaset enkelt kan rengöras.
Pulverlackerade i valfri färg.

4

Snäppspröjs:
Snäppspröjsen är monterade på utsidan av glaset för att få utseendet med flera linjer. Den monteras med ett smart snäppsystem
som enkelt gör det möjligt att ta bort spröjsen vid rengöring av
glasets utsida. Snäppspröjsen monteras lite utanför glaset för att
låta vattnet rinna ner mellan glas och spröjs. Spröjsen finns i 28
och 56 mm bredd, och kan pulverlackas i valfri färg.

5

1 Kitt

2 Duplex

3 Thermo

4 Aluminium (snäppspr. 28 mm)

5 Aluminium (snäppspr. 56 mm)

*Duplex-/ Kittspröjs har några leveransbegränsningar vid specifika produkter och glas. Kontakta våra sakkunniga rådgivare för mer information.

NorDan NTech

Fast karm

Fönster som kan öppnas

Fönsterdörr

1/3

2/3

Spröjsindelning
Vid de tillfällen man förskjuter indelningen med genomgående spröjs tar man referenspunkt i fönstret som kan öppnas. Som i exemplet ovan, där dagmåttet (synliga glasskivan)
delas in så att det översta fältet blir 1/3 och det nedersta fältet 2/3 av den ursprungliga
dagmåttshöjden, placeras spröjsen i samma avstånd från överstyckets överkant på de
övriga produkterna.

Genomgående poster
Förutom de olika dekorativa spröjsalternativen kan alla NTech produkter delas med genomgående poster av trä. Genomgående poster delar upp glaset i enskilda fält med den fördelen
att olika glas kan monteras i de olika fälten.
Bredden på genomgående post är 62 mm med vissa undantag för särskilda fönster- och
dörrmodeller. Kontakta NorDan eller besök vår hemsida www.nordan.se för aktuell snittritning
av produkterna.

Liggande post 62 mm.

Stående post 62 mm.
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Tillbehör
NorDan kan erbjuda ett stort urval av solida beslag med olika funktioner för fönster och
dörrar. Här visar vi ett urval av vårt stora sortiment. Kontakta våra kunniga säljare för mer
information och råd om kompatibilitet, funktion, färg och skräddarsytt för ditt projekt.

Handtag

1.

2.

4.

5.

3.

6.

7.

10.

11.

8.

12.

9.

13.

1.-5. Handtag i flera varianter: Vit, blank, matt silver, mässingsfärgat.
För alla fönstertyper förutom Kipp-Dreh med ett handtag.

18.-19. Handtag med barnsäkring: Vitt, anodiserat silver. Låses med
medföljande nyckel för att hindra att handtaget kan användas.

6.-9. Låsbart handtag: Vit, blankt, matt silver, mässingsfärgat. Handtaget
kan låsas med medföljande nyckel eller med skruvmejsel. För alla fönstertyper
förutom Kipp-Dreh med ett handtag.

20. Barnsäkring Kisi2 U26 för Kipp-Dreh: Vit, grå. Barnsäkring som
monteras tillsammans med hantag så att knappen över och under måste
tryckas in samtidigt för öppning av handtaget. Notera att handraget är
inte inklulderat.

10.-13. Handtag med barnsäkring: Vit, blankt, matt silver och mässingsfärgat. Extra barnsäkring som måste låsas upp vid öppning av fönster. För
alla fönstertyper förutom Kipp-Dreh med ett handtag.
14.-15. Handtag för Kipp-Dreh med ett handtag: Vitt, matt silver.
16.-17. Låsbart handtag för Kipp-Dreh med ett handtag (TBT):
Vitt, anodiserat silver. TBT – «tilt before turn» handtag som kan låsas med
medföljande nyckel så att fönstret bara kan öppnas i luftningsställning.

21. Vädringsbeslag 792: Vit, brun eller svart. Sex luftpositioner. Kan
monteras på Säkerhetsfönstret, Sidohängt inåtgående samt alla typer av
utåtgående produkter. Standard på botten- och sidohängda inåtgående
produkter.
22. Blindskylt: Vit, blank. När handtagsskylten är monterad över det nedre
handtagshålet på ett Kipp-Dreh säkkerhetsfönster kan enbart vädringsläget användas. Handtagsskylten måste skruvas bort för att möjliggöra full
öppning av fönsterbågen.
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Beslag och lås

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

30.

31.

26.

27.

28.

29.

32.

23. Blindskylt för löst handtag: Vit, krom, matt krom. Kan användas tillsammans
med löst handtag. När det är monterat i botten på Kipp-Dreh säkerhetsfönster
kan bara luftställning nyttjas. När monterat på öppningssidan kan fönstret
inte öppnas utan löst handtag. Passar alla fönster, men rekomenderas primärt
för inåtgående produkter eftersom faran finns att handtaget kan lossna vid
användning i utåtgående produkter.

27. Hasp HABO: Vit (standard), blank, mässingsfärgat. Traditionellt val för
fönster. Tillval för utåtgående sidohängt, sideswing och topphängt fönster.

24. Löst handtag: Krom. Används tillsammans med skylt för löst handtag.

29. Vädringsbeslag/stormkrok: Vit, blank, mässingsfärgat. Enkelt
vädringsbeslag för att hålla bågen öppen för ventilation på utåtgående
sidohängt och topphängt fönster. Levereras som tillval.

25. Säkerhetsbeslag FIX 805: Till inåtgående fönster där extra krav på
säkerhet är nödvändig. Monterat i botten på Kipp-Dreh säkerhetsfönster
kan bara luftställning nyttjas. Monterat på öppningssidan, kan inte fönstret
öppnas utan detta speciella handtag. På utåtgående fönster för vissa storlekar/typer vid förfrågan. FIX 811 handtag, matt silver, levereras separat.
26. Barnsäkring 5705/5706 rostfri: Till sidohängda utåtgående produkter. Extra barnsäkring som måste användas vid öppning utöver vädringsläge.
Håller bågen i vädringsläge i lätt vind. Standard på sidohängt och sidohängt.

28. Lös post utåtgående parfönster: Möjlighet att ta bort mittpost på
sidohängda parfönster där det finns önskemål/krav om utrymningsvägar
genom fönster.

30. Spaltventil: Pulverlackad vit, matt silver, anodiserad brun, anodiserad
mässingsfärgad. Ventil kan levereras som tillval till de flesta NorDan-produkter vid beställning.
31.-32. Utvändig ventil: Vit, grå. Används med vald ventil på fast karm
i träutförande.
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Handtag

33.

Lås

34.

Skylt

35.

42.
36.

37.

38.
44.

39.

40.

45.

46.

41.
43.

Handtag skjutdörr

47.

48.

49.

53.

54.

55.

50.

51.

52.

56.

57.

58.

33.-35. Dörrhandtag invändig: Pulverlackerad vit, anodiserad silver,
anodiserad mässingsfärgat. Levereras med vred, förberedd för cylinder.. Vred
ingår i standardpaketet som medföljer. Passar alla NorDan balkongdörrar.
Som standard monterar vi handtag i mattborstad aluminium. Passar för alla
NorDan balkong- och skjutdörrar.
36.-38. Dörrhandtag utvändig slät: Pulverlackerad vit, anodiserad silver,
anodiserad mässingsfärgat. Passar alla NorDan balkong- och skjutdörrar.
39.-41. Dörrhandtag utvändig och invändig för oval cylinder: Pulverlackerad vit, anodiserad silver, anodiserad mässingsfärgat. Med cylinder.
Färger cylinder: Krom, mässingsfärgat. Passar alla NorDan balkong- och
skjutdörrar.

42.-43. Vred: Krom (standard) eller mässing (tillval). För invändig användning.
Passar fönsterdörr och skjutdörr.
44.-46. Blindskylt utvändig: Pulverlackerad vit, anodiserat silver, anodiserat mässingsfärgat. Utan handtag. Observera! Måste kunna användas
på dörrar utan genomfartstrafik, som exempelvis fransk balkong. För alla
NorDan inåtgående fönsterdörrar.
47.-49. Skjutdörrhandtag invändigt med vred: Pulverkackerad vit,
anodiserad silver, anodiserad mässingsfärgat. Som standard monterar vi
handtag i mattborstad aluminium.

NorDan NTech

Cylinder

59.

61.

62.

60.

65.

Montering

63.

66.

64.

50.-52. Skjutdörrhandtag invändigt för cylinder: Pulverlackerad vit,
anodiserad silver, anodiserad mässingsfärgat. Produkt ytbehandlad med
standard vit färg kommer att få vita handtag/beslag monterade som standard.

59.-60. Invändig cylinder: Krom (standard) eller mässing (tillval). För
invändig användning. Passar fönsterdörr och skjutdörr. Cylinder 1257.
61.-64. Cylinderpaket: Krom (standard) eller mässing (tillval).

53.-55. Skjutdörrhandtag invändigt slät: Pulverlackerad vit, anodiserad
silver, anodiserad mässingsfärgat. Produkt ytbehandlad med standard vit
färg kommer att få vita handtag/beslag monterade som standard.
56.-58. Skjutdörrhandtag utvändigt för cylinder: Pulverlackerad vit,
anodiserad silver, anodiserad mässingsfärgat. Produkt ytbehandlad med
standard vit färg kommer att få vita handtag/beslag monterade som standard.

65. Cylinderförlängare: För sjuktdörrar. Förlängare 9,3 mm. 2 st stålskruvar 60 mm.
66. Karmhylsa Adjufix: Kan levereras monterad på de allra flesta produkter
i många utföranden för enkel montering och justering.
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Diverse tillbehör

Invändig smyg samt fönsterbänk
kan levereras löst, nästan i obegränsade storlekar,
kombinationer och färger.
67.

69.

67. Myggnätsramar: Ramarna levereras i alla RAL-färger. Nät levereras
i mörkgrå. För alla inåtgående fönstertyper. Monteras fast på utsidan av
fönstret för att hålla ute mygg och andra insekter medan fönstret är öppet.
68. Salning och salningspår: NorDan har som tillval invändiga salningsspår
om beställaren önskar och tillhörande smyg som kan levereras färdigkapade,
färdigmålade och måttanpassade till samtliga fönstermodeller och storlekar.
Man kan välja på flertalet utförande i form av målade MDF, stavfuru, board
och självklart med olika utförande i form av ytfinish. De måttanpassas i
djup efter behov och kan fås i olika kapningsutföranden.

68.

70.

69. Ventilationslucka: Är ett inbrottssäkert alternativ för luftning. Ett
inbrottssäkert alternativ för vädring. Vädringsluckan har ett myggnät så
att den håller insekter och andra djur ute medans man vädrar. Kan levereras
separat eller integrerad. Finns även i ljud och brandutförande. EI30 i öppet
och stängt läge. Max ljud: Rw 44 dB, Rw+Ctr 39
70. Inåtgående parfönster med mötande båge: Ett fönster med mötande bågar (utan karmpost). Passar utmärkt vid renovering av bevaransvärda
byggnader. Kan också levereras i utåtgående variant.
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Ytbehandling
Från en subtil jordfärg till en dristig och iögonfallande rödton.
NorDan erbjuder en nästan ändlös rad anpassade färger, som gör
att ytbehandlingen på våra fönster blir nästan lika märkbar som
den genomgående hållbarheten.

Standardfärger på Aluminium
Som ett alternativ till standard vit NCS 0502-Y, kan vi erbjuda ett
stort urval av andra färger utan extra kostnad, både i matt och
blank glas (30/75).

Att välja den perfekta färgen på dina fönster är inte antingen svart
eller vitt. Det är nyanser av beige, brun, grå, röd, grön och blå. Estetiskt tilltalande färger som ger dig mängder av designmöjligheter.
Självklart kan du också välja bland våra standardfärger. Hos NorDan
handlar det om valfrihet.

Aluminiumbeklädnad
NorDans underhållsfria, aluminiumbelagda fönster har pulverlackat
aluminium utvändigt. Lacken ger överlägset förhinder mot blekning.

Jet Black
RAL 9005

Anthracite Grey
RAL 7016

Basalt Grey
RAL 7012

Dusty Grey
RAL 7037

Window Grey
RAL 7040

Silk Grey
RAL 7044

Grey Brown
RAL 8019

Nut Brown
RAL 8011

Red
RAL 3011

Brilliant Blue
RAL 5007

Moss Green
RAL 6005

Oyster White
RAL 1013

Obehandlade (trävita) fönster
NorDans fönster kan levereras obehandlade (trävita).

Specialfärger
RAL-färger - Vi kan leverera de flesta RAL-färgerna för målning
(trä) och pulverlackering (aluminium) mot en extra kostnad och
längre leveranstider.
NCS-färger - Vi kan leverera de flesta NCS-färgerna i målning (trä),
och i pulverlack (aluminium), men på grund av det enorma antalet
NCS-färger kommer tillgänglighet, kostnad och leveranstid att
variera i mycket större grad.
För ytterligare förfrågningar angående färg, kontakta NorDan eller
din lokala återförsäljare.

Färger endast tillgängliga för aluminium

Vit aluminium
RAL 9006

Grå aluminium
RAL 9007

Färgproverna ovan är tänkta som vägledande och kan avvika från originalfärgerna.
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Persienner

skräddarsydda persienner till alla NTech produkter.
Här hittar du persienner som passar perfekt till dina NorDan
fönster och dörrar. Persiennerna passar utformningen i NorDan
fönsterkarm och dörrblad, och du får dem måttanpassade.

Standard-design NorDan persienner
Maxbredd standard-design: 2200 mm

För alla färger/design
Besök www.nordan.se
Vit (NorDans vit)

Beige

Lila

Röd

Blå

Silvergrå

Brun

Svart

Färgproverna ovan är tänkta som vägledande och kan avvika från originalfärgerna.

NorDan NTech

Plisségardiner
Exklusiv design

Är det solen eller insynen som generar dig? Kanske
bägge delar? Då är det inte något att fundera på,
det är en tvåvägs plisségardin du ska ha. Den kan
du placera var du vill i fönstren och dörrarna. Därmed har du en flexibel lösning där du kan reglera
avskärmningen i både övre och nedre kant på
samma gång.
För alla färger/design
Besök www.nordan.se

Standard material NorDan plisségardiner
Maxbredd standard-design: 2100 mm

Vit

Vit med struktur

Cremevit m/ struktur Beige med struktur

Brun med struktur

Grå-lila

Lila med struktur

Röd med struktur

Svart

Blå med struktur

Standard ljustätt material NorDan plisségardiner
Halv ljustäthet

Maxbredd standard-design: 1900 mm

Trekvart ljustäthet
Ljustätt *

Färgproverna här är tänkt som vägledande och kan därför

Gråhvit

Beige

Brun

Röd

Blå

Grå

Svart

Lila

avvika från originalfärgerna.
* Plisségardiner är inte helt ljustäta, det kan komma ljus in
runt plisségardinen och genom hålen.
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Kvillsfors - serien
Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar
med isolerglaskassetter eller kopplad båge i olika utföranden.

•
•
•
•
•
•

Karm och båge i furu och ytterbåge i aluminium
Isolerad varmkant mellan glasen
3-glas med två energiglas och argongas eller 2+1
Aluminiumklädd utsida
Ljudhämmande produkter
Brandklass EI30 som tillval

Kvillsfors: Fönster och fönsterdörrar
Fönster och fönsterdörrar av trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Innåtgående treglasfönster och kopplade fönster som sidohängt
eller kipp-dreh. Utåtgående och inåtgående fönsterdörr eller Fast
karm, fri-form och fasadfönster.
Material – Konstruktion
Produkterna är tillverkade av limmad furu med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan levereras med glasdelande post och olika spröjstyper.
Kvillsfors 2+1 har en glaskonstruktion med en eller två sidor lågenergibeläggning beroende på önskat U-värde. Mellan glasrutorna
är det argongas och isolerande varmkant.
Kvillsfors 1+2+1 är ett fönster med dubbel karm. Tack vare den
djupa konstruktionen kan man nå extremt bra ljudvärden.
Kvillsfors treglas har en eller två sidor med lågenergibeläggning
beroende på önskat U-värde. Mellan glasrutorna är det argongas
och isolerande varmkant.

Mått
Produkterna kan tillverkas med mått efter beställning, men finns
också i ett stort antal standardstorlekar.
Karmdjup
Kvillsfors alu-trä 115 mm karm.
Utseende
Produkterna kan erhållas obehandlade eller ytbehandlade från
fabrik i en vit standardkulör (NCS S 0502-Y).
Som tillval kan både insida och utsida levereras i färger enligt
RAL- eller NCS-skalan mot pristillägg.
Egenskaper
P-märkta produkter uppfyller rådande krav på lufttäthet, regntäthet,
säkerhet mot vindlast, träskydd och säkerhet enligt godkännandebevis SC0546-09. Uppgift om värme-genomgångskoefficient
(U-värde) lämnas på begäran.

NorDan Kvillsfors

Produkter och energiklasser
Här är en överblick av våra produkter och vilken energiklass de tillhör. (Läs mer om produkten enligt sidhänvisningen).

Produkter efter energiklass
Klimat 0,8

Lågenergi 0,9

Energi 1,2

Sidohängt inåtgående

se sida 56

Kipp-Dreh inåtgående

se sida 57

Sidohängt inåtgående 2+1

se sida 58

Kipp-Dreh inåtgående 2+1

se sida 59

Sidohängt inåtgående 3+1

se sida 60

Kipp-Dreh inåtgående 3+1

se sida 61

Sidohängt inåtgående 1+2+1

se sida 62

Fasadfönster

se sida 63

Fast karm

se sida 64

Fri form

se sida 65

Fönsterdörr inåtgående

se sida 66

Fönsterdörr inåtgående 2+1

se sida 67

Fönsterdörr utåtgående

se sida 68

Fönsterdörr utåtgående 2+1

se sida 69
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Sidohängt
Inåtgående

Inåtgående sidohängt två- eller treglas trä/aluminiumfönster
med utvändig karm och båge av strängpressad aluminium.
Kan även kombineras med Fast karm i samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1280 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,1 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 34 dB /Rw+Ctr 28 dB

Brandskydd

E30/EI30

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 103 mm, B: 103 mm, C: 103 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, som tillval

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

NorDan Kvillsfors

Kipp-Dreh
Inåtgående

Inåtgående Kipp-Dreh, två- eller treglas träfönster med
utvändig aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med Fast
karm i samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1580 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

80-100 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,1 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 34 dB /Rw+Ctr 28 dB

Brandskydd

E30/EI30

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 103 mm, B: 103 mm, C: 103 mm

Standardhandtag

Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, kippläge

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Lackade justerbara Kipp-Dreh
gångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval

Hoppe Tokyo Natur
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Sidohängt

Inåtgående 2+1
Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med utvändig
aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med Fast karm i
samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1280 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,0 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 42 dB /Rw+Ctr 33 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,9 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

D4-16 energi + argon + VK 4mm
float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, som tillval

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Kipp-Dreh

Inåtgående 2+1
Inåtgående Kipp-Dreh, kopplat träfönster med utvändig
aluminiumbeklädnad. Kan även kombineras med Fast karm i
samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1580 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

80-100 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,0 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 42 dB /Rw+Ctr 33 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,9 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

D4-16 energi + argon + VK + 4mm
float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, Kippläge

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Lackade justerbara Kipp-Dreh
gångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett med
härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Sidohängt

Inåtgående 3+1
Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med utvändig
aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med Fast karm i
samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1280 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 36 dB /Rw+Ctr 29 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,7 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

T4-16 energi + argon + VK 4mm
float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, som tillval

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Kipp-Dreh

Inåtgående 3+1
Inåtgående Kipp-Dreh, kopplat träfönster med utvändig
aluminiumbeklädnad. Kan även kombineras med Fast karm i
samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1580 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

80-100 kg

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 0,9 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 36 dB /Rw+Ctr 29 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,7 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

T4-16 energi + argon + VK + 4mm
float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, Kippläge

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Lackade justerbara Kipp-Dreh
gångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett med
härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Kan även
levereras som
fönsterdörr

Sidohängt
Dubbel karm

Inåtgående 1+2+1
Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med utvändig
aluminiumbeklädnad. Den djupa konstruktionen är anpassad
för extremt bullriga miljöer.

Karmdjup

Min: 250 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1280 mm

Höjd

Min: 480 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Egenskaper vid standardutförande
A

B

Energiklass

U-värde: 0,8 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 57 dB /Rw+Ctr 45 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur

Glas

6mm float + D4-16 energi argon
VK + 4mm float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, som tillval

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

-
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Fasadfönster
Vårt fasadfönster i kombination med våra övriga fönster kan
du få intrycket av en helt glasad fasad.

Karmdjup

62,5 mm

Bredd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Höjd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

-

Rengöring

-

Ljudreduktion

-

Brandskydd

-

Regntäthet

-

Lägsta U-värde

-

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 96,9 mm, B: 96,9 mm, C: 96,7 mm

Glas

6mm härdat

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

-

Utrymningsväg

-

Vädringsläge

-

Inbrottssäkert

-

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

-

Stängningsbeslag

-

Persienn

-

Kan ingå i kombination

-

Ventilation

-
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Fast karm
Fast, två- eller treglas träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med sidohängda fönster i samma
karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Höjd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Bågvikt

Max: 200 kg

Egenskaper vid standardutförande
A
B

C

Dagmått: A: 78 mm, B: 78 mm, C: 78 mm

Energiklass

U-värde: 1,0 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw 32 dB /Rw+Ctr 26 dB

Brandskydd

E30/EI30

Regntäthet

Klass E1200 enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

-

Utrymningsväg

-

Vädringsläge

-

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

-

Stängningsbeslag

-

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Fri form
Fast karm ger dig möjlighet till större glasytor och former.
Fönster med fri form används ofta i modern arkitektur. Vi
kan lösa de mest vilda idéer, så det är din fantasi som sätter
gränsen.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Höjd

Min: 380 mm / Max: 2980 mm

Bågvikt

Max: 200 kg

Egenskaper vid standardutförande
A
B

C

Dagmått: A: 78 mm, B: 78 mm, C: 78 mm

Energiklass

U-värde: 1,0 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw 32 dB /Rw+Ctr 26 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass E1200 enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation
Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

-

Utrymningsväg

-

Vädringsläge

-

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

-

Stängningsbeslag

-

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Fönsterdörr
Inåtgående

Inåtgående, sidohängt, två- eller treglas träfönsterdörr med
uvändig aluminiumbeklädnad.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1080 mm

Höjd

Min: 1880 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Kan
levereras
som pardörr

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,1 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 34 dB /Rw 44 dB

Brandskydd

E30/EI30

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,8 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 103 mm, B: 103 mm, C: 103 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur plus barnspärr

Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, fönsterbroms

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Fönsterdörr
Inåtgående 2+1

Inåtgående, sidohängt, kopplad träfönsterdörr med utvändig
aluminiumbeklädnad. Kan även kombineras med Fast karm i
samma karm.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 400 mm / Max: 1080 mm

Höjd

Min: 1880 mm / Max: 2470 mm

Bågvikt

70-90 kg

Kan
levereras
som pardörr

Egenskaper vid standardutförande

A

B

Energiklass

U-värde: 1,0 Wm2/K

Rengöring

Putsbart från insidan

Ljudreduktion

Rw 42 dB /Rw 49 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,9 Wm2/K

Teknisk specifikation

C

Dagmått: A: 100 mm, B: 100 mm, C: 100 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur plus barnspärr

Glas

D4-16 energi + argon + VK +
4mm float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, fönsterbroms

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade bultgångjärn

Stängningsbeslag

Elförzinkad säkerhetsspanjolett
med härdade svampkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Ja

Ventilation

Ja, som tillval
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Fönsterdörr
Utåtgående

Utåtgående, sidohängt, två- eller treglas träfönsterdörr med
uvändig aluminiumbeklädnad.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 680 mm / Max: 1080 mm

Höjd

Min: 1880 mm / Max: 2480 mm

Bågvikt

70-90 kg

Kan
levereras
som pardörr

Egenskaper vid standardutförande
A

B

Energiklass

U-värde: 1,1 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw 34 dB /Rw+Ctr 27 dB

Brandskydd

E30/EI30*

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,9 Wm2/K
*Godkänd från insidan.

Teknisk specifikation
C

Dagmått: A: 119 mm, B: 119 mm, C: 93 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur plus barnspärr

Glas

T4-16 energi + argon + VK

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, fönsterbroms

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade tappbärande
justerbara gångjärn med
bakkantssäkring

Stängningsbeslag

Elförzinkad spanjolett med kil/
hakkolvar

Persienn

Ja, frihängande insida, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval
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Fönsterdörr

Utåtgående 2+1
Utåtgående, sidohängt, kopplad träfönsterdörr med utvändig
aluminiumbeklädnad.

Karmdjup

115 mm

Bredd

Min: 680 mm / Max: 1080 mm

Höjd

Min: 1880 mm / Max: 2480 mm

Bågvikt

70-90 kg

Kan
levereras
som pardörr

Egenskaper vid standardutförande
A
B

Energiklass

U-värde: 1,1 Wm2/K

Rengöring

-

Ljudreduktion

Rw 38 dB /Rw+Ctr 29 dB

Brandskydd

-

Regntäthet

Klass 9A enligt EN 12208

Lägsta U-värde

U-värde 0,9 Wm2/K

Teknisk specifikation
C

Dagmått: A: 118 mm, B: 114 mm, C: 92 mm

Standardhandtag
Hoppe Tokyo Natur plus barnspärr

Glas

D4-16 energi + argon + VK +4mm
float

Beklädnad utvändigt

Aluminium

Material invändigt

Trä

Barnsäkerhet

Ja

Utrymningsväg

Ja

Vädringsläge

Ja, fönsterbroms

Inbrottssäkert

Ja, som tillval

Djupimpregnering

Nej

Hängningsbeslag

Elförzinkade tappbärande
justerbara gångjärn med
bakkantssäkring

Stängningsbeslag

Elförzinkad spanjolett med kil/
hakkolvar.

Persienn

Ja, mellanglaspersienn, tillval

Kan ingå i kombination

Nej

Ventilation

Ja, som tillval
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Tillbehör

Spröjs och poster
Glasdelande spröjs:
Spröjsen används till kopplade 2+1 fönster.
Spröjsen är monterade i det yttersta glaset
för att få utseendet med flera linjer.
Spröjsen finns i 34 och 55 mm bredd, och
kan pulverlackas i valfri färg.

Spröjs i isolerruta:
Spröjsen används till fönster med isolerglas och benäms som duplex spröjs. Du kan välja mellan 26mm och
45mm bredd på profilerna. Spröjsen kan pulverlackas i önskad färg. Duplex kan endast levereras till isolerglas
glas med spacer (mellanrum) från 12, 16, 18 till 20mm.

Utanpåliggande spröjs:
Spröjsen är monterade på utsidan av glaset för att få utseendet med flera linjer. Den monteras med ett smart
knäppsystem som enkelt gör det möjligt att ta bort spröjsen vid rengöring av glasets utsida. Utanpåliggande
spröjs monteras lite utanför glaset för att låta vattnet rinna ner mellan glas och spröjs. Spröjsen finns i 34,
55 och 68mm bredd, och kan pulverlackas i valfri färg.

Ut enkel

Mittpost

Mittpost

Tillbehör till Inåtgående kopplad båge

Mittpost

In kopplad

Tillbehör till Inåtgående enkelbåge

Mittpost

Tillbehör till Utåtgående kopplad båge

Tillbehör till Utåtgående enkelbåge

Ut kopplad

In enkel
Ut kopplad

Ut enkel

Ut enkel

”Vi kan leverera i stort sett alla tillbehör
som marknaden efterfrågar. Dessa tillbehör offereras enligt föreskrift”

In kopplad

In enkel
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Persienner
Full flexibilitet

Vi har persienner som passar perfekt till dina NorDan Kvillsfors
fönster och dörrar. Persiennerna finns i utanpåliggande utförande samt som mellanglaspersienn beroende på vald produkt.
För alla färger/design
Besök www.nordan.se
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Uttrycksfullt och formsäkert
Vilken dörr är din?
Det individuella uttrycket i kombination med hög kvalitet, stor
detaljrikedom och stabil konstruktion är viktiga delar när vi formger våra dörrar. Din dörr ska matcha huset, vara vacker att se på
och ha en professionell design – både när det gäller säkerhet och
energiegenskaper. Vårt sortiment består av lika mycket modern
design som klassisk form.
Våra dörrar håller formen
Tänk dig att du kommer hem, du låser upp dörren och känner dig lugn
och trygg. Bakom dig stänger du en tung, stabil och säker ytterdörr
tillverkad med dubbla stålplåtar och tätad med extra klimatpackning.
Du vet att du har en dörr som är unik och som inte låter avancerad
teknik kompromissa med stilig design. Våra dörrar är täta och
håller formen.

Av personliga grunder
Ytterdörren är ingången till hemmet och till de som bor där. Den
hälsar dig välkommen och är första intrycket för dina gäster. Därför
är det så viktigt att välja en riktig dörr! Dörren ska uppfylla alla
kvalitets- och säkerhetskrav som finns, och hos NorDan kan du
välja från ett brett sortiment av ytterdörrar, alla med en unik konstruktion med dubbla stålplåtar som garanterar formstabiliteten
och säkerheten. Ett extra plus är att du kan beställa dörren i din
favoritfärg och med en mängd olika tilläggsval. Om du önskar en
personlig dörr med inbyggd säkerhet är NorDan ditt val!

NorDan Bor
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Design
5 serier, 96 modeller

DYNAMIK

GALLERI

VISION

NCS S8500-N

NCS S3060-G70Y

NCS S5030-R90B

Dörrar för dig som vill ha liv
och rörelse.

Dörrar för dig som tycker
om raka linjer och ytor.

Dörrar för dig som värdesätter det lilla i det stora.

Vi har utökat den populära Dynamikserien med fem nya modeller. Varje dörr
har sin egen personlighet med lekfulla
mönster och linjer. Dynamik passar dig
som önskar en ytterdörr utöver det vanliga. En dörr med ett eget välkomnande.
Du kan också, om du önskar, få dörren i
din favoritfärg.

Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här bryter glaspartier i geometriska
former och skapar spänning i ytan. Galleri passar med fördel i starka färger. De
rena linjerna gör att modellerna passar
till många olika fasader och miljöer.

Vision är en dörrserie som med ett subtilt och elegant formspråk visar vägen
in i framtiden. Här har dörrbladen fått
mindre symmetriska glaspartier, och vissa modeller har spännande dekorlister
i aluminium. För extra hållbarhet och
fuktskydd har dörrarna fått en sparkplåt
nederst. Mycket populära dörrmodeller
som har funnit sig tillrätta i både nya
och äldre hus.

NorDan Bor

HARMONI

NCS S0502-Y

FAVORIT

SIDOLJUS

NCS S2070-Y90R

NCS S4050-R

Dörrar för dig som tycker
om vackra detaljer.

Dörrar för dig som har ett
förhållande till klassisk design.

Även ytterdörrar kan
behöva en extra accessoar.

Vår klassiska serie Harmoni kännetecknas av vackra spegeldörrar omsorgsfullt
formade efter traditionella förebilder.
Här är det kunskaper om gediget hantverk som gäller, i varje dörr och i varje
detalj. Alla dörrar kan levereras som pardörr med eller utan glas. Vit är standard,
valfri färg som tillval.

Favorit innehåller 33 ytterdörrar som
passar i de flesta hustyper, både traditionella och moderna. Denna serie rymmer
både spegeldörrar i lite nyare tappning,
med eller utan glas och spröjs, och dörrar
med ett enklare formspråk. Favorit är en
storsäljare, och en klassiker. Lika populär
i norr som i söder. Vit är standard, valfri
färg som tillval.

Din ytterdörr och entréhall sätter tonen
för ditt hem. Ett snyggt och stilfullt sidoeller överljus ger första intrycket en extra
dimension och skänker entrédelen ytterligare bredd. Din hall får en luftigare och
mer välkomnande atmosfär med solljus
på dagen och ett varmt sken på kvällen.
Välj mellan en rad olika färger, glas och
former. Din personliga smak - och hall
fäller avgörandet.
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Dubbla rostskyddande stålplåtar 0,4 mm
Isolering 60 mm polyrethan

3-glas med energibeläggning, varmkant
och argongas som standard. Laminerat två sidor

Vattenbeständig HDF

Elektroniskt dörr lås kan levereras som tillval
Tätningsringar till cylinder och
handtag ingår i leveransen

Tätningslist av silikon i dörrblad
samt extra klimatpackning

0.6 0.7
Gör något aktivt för miljön
– välj Passiv!
Energiförbrukningen måste minska, och vi är på god väg. Dörrar och fönster står fortfarande för det största energiutsläppet i hus och lägenheter. Dörrar som är bättre isolerade ger
sundare inneklimat, lägre energiförbrukning och lägre utgifter för hushållet.
NorDan har höga ambitioner när det gäller energidesign, och vi
har målet att visa vägen för andra. NorDan har producerat Passiv
fönster sedan 2007, och lanserade redan 2011 Passiv ytterdörrar.
Vi valde ut 7 av våra mest populära dörrmodeller som nu finns i
Passiv utförande i tillägg till vanligt standardutförande.
NorDan Passiv ytterdörrar har extra isolering i dörrbladet. Kombinerat med energibelagt 3-glas, argongas mellan glasrutorna och
Superspacer varmkant ger detta yttedörrarna i Passiv-serien ett
U-värde på 0,6 – 0,7 W/m2K. U-värdet är naturligvis beräknat för
både karm och dörblad. Var uppmärksam på att U-värdet mätt
mitt på produkten normalt ger ett bättre värde än om man tar
med karmen också. Fråga alltid efter U-värdet för hela produkten!
Ytterdörren är ingången till hemmet och till de som bor där. Den

hälsar dig välkommen och är första intrycket för dina gäster. Därför
är det viktigt att välja en riktig dörr! Den ska också uppfylla alla
kvalitets-, säkerhets- och inte minst energikrav som finns.
NorDan AS är en av Skandinaviens ledande producenter av fönster
och dörrar, och erbjuder marknadens största produktprogram inom
lågenergi- och passivprodukter. NorDan har en lång tradition med
att ligga i framkant med lågenergilösningar. Den drivande faktorn
är att tillverka de bästa lösningarna, och inte bara de som uppfyller
de lägsta kraven.

NorDan Bor

Ytterdörrar för höga krav
Oljud kan vara mycket irriterande. Att kunna reducera ljudnivån mellan ute och inne kan vara
avgörande för trivsel och välmående. Behovet för ytterdörrar med höga krav på ljudreduktion blir därför vanligare.
Ytterdörrar med extremt bra ljudvärde
Bor Ytterdörrar kan levereras med följande ljudklasser:
Rw 38dB och Rw 40dB. Välj vattenavstötande HDF
eller nyheten kompaktlaminat, målad i valfri färg, monterad med
sparkskydd eller andra smarta tillval. Alla Bor Ytterdörrar produceras
med dubbla stålplåtar och är tätade mellan karm och dörrblad med
tätningslist av silikon och extra klimatpackning, detta gäller också
alla våra ljuddörrar. I tillägg har vi en tredje tätningslist på dörrarna
Nyhet!
Ljuddörren Rw 40 dB med U-värde om 0,9 är typgodkänd
och finns med tillvalet brandklass EI30. Vilket betyder
att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) i
30 minuter.
Marknadens tätaste dörrar?
Den extra klimatpackningen på alla våra dörrar gör att vi med
stolthet kan säga att vi producerar Skandinaviens tätaste dörrar.

Detta visar de senaste testerna som utförts på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
• Högsta klassen – E900, För vattentäthet enligt EN 12208, innebär
att dörren, helt utan avskärmning i överkant, klarar 900 Pascal med
vind och vattentryck utan att den läcker. 900 Pascal motsvarar en
vindhastighet på ca. 36 meter/s eller 130 km/h.
• För ljuftläckage mellan karm och dörrblad, enligt EN 12207, har
också testresultaten visat att dörren uppfyller den högsta klassen,
klass 4 med tryck på 600 Pascal.
• E n Bor Ytterdörr har också klarat ett stormsäkerhetstest på
1800 Pascal.
Tätheten mellan dörrblad och karm är viktig när man provtryckder
för att se (mäta) luftläckaget i hus. En Bor Ytterdörr bidrar till ett
bättre testresultat.
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Ytterdörr
Utan glas

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

59 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

990 x 2088 mm

Öppningsmått vid 90˚,
ex. M10-21

825 mm

Övriga moduler

Se tabell

ABC-mått

59 mm, 26 mm, 33 mm

Vikt, ex. M10-21

52 kg

Egenskaper vid standardutförande

Storlekstabell
Modul

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

9x20

890

1988

815

1935

725

9x21

890

2088

815

2035

725

10x20

990

1988

915

1935

825

10x21

990

2088

915

2035

825

11x21*

1090

2088

1015

2035

925

*Ej standardmått

Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,0 Wm2/K

Ljudreduktion

EN ISO 10140-2:2010, Rw 28dB (-0;-1)

Brandskydd

Godkänt enligt CR 019, EI15

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

Mått: A: 105 mm, B: 59 mm

ndp

Tillval
• IDlock, ett elektroniskt lås med RFID-bricka och kod.

B
A

B

• Brandskydd EI30

• Valfri NCS eller RAL classic

• Inåtgående

• Dörrbroms

• Standard färg

• Rostfri sparkplåt

• Vit insida

• ASSA Connect MPL 410, 2002

• Salningsspår

• Secured by design

* Se www.nordan.se

Favorit

Harmoni

NorDan Bor

DIAMANT 373

SOLEN 833

VENUS 834

STENBOCKEN 871

VÄDUREN 872

RÄKAN 875

PLUTO 892

LINJE 302

KVADER 312

NORRSKEN 314

VEGA 835

FISKARNA 911

JUNGFRUN955

OXEN 842

BJÖRNEN 848

DRAKEN 870

TVILLINGARNA 992

Galleri

Dynamik

GLAMIS 806

LEJONET 801

Teknisk specifikation
Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

50 mm expanderat polystyren (EPS)

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

Glas

-

Tätning mellan karm och dörrblad

Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Karmplugg

Vita eller transparenta ingår i leveransen

Gångjärn

2 stk justerbara i höjd- och sidled samt bakkantssäkring

Lås

Hakregellås, ASSA 2002 (undantag; Stenbocken 871)

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Tätning vid cylinder och handtag

NorDans patenterade packning
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Ytterdörr
Med glas

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

59 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

990 x 2088 mm

Öppningsmått vid 90˚,
ex. M10-21

825 mm

Övriga moduler

Se tabell

ABC-mått

59 mm, 26 mm, 33 mm

Vikt, ex. M10-21

60-75 kg

Egenskaper vid standardutförande

Storlekstabell
Modul

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

9x20

890

1988

815

1935

725

9x21

990

2088

815

2035

725

10x20

990

1988

915

1935

825

10x21

990

2088

915

2035

825

11x21*

1090

2088

1015

2035

925

*Ej standardmått

Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,0-1,4 Wm2/K

Ljudreduktion

EN ISO 10140-2:2010, Rw 28dB (-0;-1)

Brandskydd

npd

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

Mått: A: 105 mm, B: 59 mm

ndp

Tillval
• IDlock, ett elektroniskt lås med RFID-bricka och kod.

B
A

B

• Brandskydd EI30

• Glaslist i aluminium till dörrar med runt glas

• Inåtgående

• Valfri NCS eller RAL

• Standard färg

• ASSA Connect MPL 410, 2002

• Vit insida

• Rostfri sparkplåt

• Dörrbroms

• Cotswold, Etsat eller Altdeutch glas

• Salningsspår

• Energiglas med argon, varmkant

• Secured by design

• Säkerhetsglas (laminerat/härdat)

* Se www.nordan.se
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Favorit

Harmoni

NorDan Bor

MÅNEN 820G

VENUS 834G

KENSINGTON 867G ST. ANDREWS 869G2

RÄKAN 875G

LINJE 302G

KVADER 312G

PLUTO 892G

OXEN 842G

SKYTTEN 843G

BJÖRNEN 848G

CHATSWORTH 866G

SCONE 868G TVILLINGARNA 992G DRAKEN 870G

ÖRNEN 899G

HAMPTON 914G

LAXEN 922G

JUNGFRUN 955G

ALTAN YD 882G

ALTAN YD 883G

ALTAN YD 886G

ALTAN YD 888G

LEJONET 801G

PLANETEN 836G

PLANETEN 836G3

PASSAREN 847G3

DOVER 865G

KOMETEN 898G

KUBEN 819G

RUTAN 831G

ORION 850G

CERES 858G

Galleri

Dynamik

STENBOCKEN 871G VÄDUREN 872G

VEGA 835G

Vision

LINJE 302G2

RUTAN 831G2

LINJALEN 838G

KVADRATEN 839G3

POLLUX 832G2

GEMMA 837G

GEMMA 837G3

NEO 861G

CAPELLA 862G3

SIRIUS 863G

Teknisk specifikation
Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

50 mm expanderad polystyren (EPS)

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

Glas

3-glas isolerruta som standard

Tätning mellan karm och dörrblad

Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Karmplugg

Vit eller transparent ingår i leveransen

Gångjärn

2 stk, justerbara i höjd- och sidled samt bakkantsäkring

Lås

Hakregellås, ASSA 2002 (undantag; Stenbocken 871G)

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Tätning vid cylinder och handtag

NorDans patenterade packning

CASTOR 864G
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Ytterdörr

Pardörr utan glas

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

59 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

1490 x 2088 mm.

Öppningsmått vid 90˚

Se tabell

Övriga moduler

Se tabell

ABC-mått

59 mm, 26 mm, 33 mm

Vikt, ex. M10-21

75-90 kg

Egenskaper vid standardutförande

Storlekstabell

Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Gäller dörrar: 313P, 833P, 834P, 835P, 842P, 992P

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,1 Wm2/K

Ljudreduktion

npd

Brandskydd

npd

Lufttäthet

npd

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

npd

Tillval

13x20
13x21
14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21
17x20
17x21

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1290
1290
1390
1390
1490
1490
1590
1590
1690
1690

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

544/670
544/670
594/720
594/720
644/770
644/770
694/820
694/820
729/885
729/885

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

587
587
637
637
687
687
737
737
802
802

Höger gångdörr är standard.

• IDlock, ett elektroniskt lås med RFID-bricka och kod.
• Standard färg

• Valfri NCS eller RAL classic

• Vit insida

• Rostfri sparkplåt

• Dörrbroms

• Salningsspår

* Se www.nordan.se

Modul

Gäller dörrar: 801P, 871P
Modul

13x20
13x21
14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21
17x20
17x21

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1290
1290
1390
1390
1490
1490
1590
1590
1690
1690

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

499/715
499/715
499/815
499/815
499/915
499/915
499/1015
499/1015
599/1015
599/1015

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

632
632
732
732
832
832
932
932
932
932

Galleri

Harmoni

NorDan Bor

SOLEN 833P

VENUS 834P

LEJONET 801P

Favorit

DIAMANT 373P

VEGA 835P

OXEN 842P

STENBOCKEN 871P

Teknisk specifikation

Gäller dörr: 373P
Modul

14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21
17x20
17x21

TVILLINGARNA 992P

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

50 mm expanderad polystyren (EPS)

Konstruktion

Dubbla rostfria stålplåtar, 0,4 mm

Glas

-

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1390
1390
1490
1490
1590
1590
1690
1690

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

657/657
657/657
707/707
707/707
757/757
757/757
807/807
807/807

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

574
574
624
624
674
674
724
724

Tätning mellan karm och dörrblad
Karm
Tröskel

Mått: A: 105 mm, B: 59 mm

Hål för karmskruv
Karmplugg
Gångjärn
B
A

B

Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra
klimatpackning
Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm
Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad
bok, 25mm
Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ
Adjufix.
Vit eller transparent ingår i leveransen
2 stk/dörrblad, justerbara i höjd- och sidled
samt bakkantsäkring

Lås

Assa 2002 (undantag: Stenbocken 871P)

Kantregel

Handikappsvänlig engreppsregel

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Tätning vid cylinder och handtag NorDans patenterade packning
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Ytterdörr

Pardörr med glas

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

59 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

1490 x 2088 mm

Öppningsmått vid 90˚

Se tabell

Övriga moduler

Se tabell

ABC-mått

59 mm, 26 mm, 33 mm

Vikt, ex. M10-21

80-110 kg

Egenskaper vid standardutförande

Storlekstabell

Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Gäller dörrar; 820PG, 834PG, 835PG, 842PG, 843PG, 892PG, 992PG

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,2-1,4 Wm2/K

Ljudreduktion

npd

Brandskydd

npd

Lufttäthet

npd

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

npd

13x20
13x21
14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21
17x20
17x21

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1290
1290
1390
1390
1490
1490
1590
1590
1690
1690

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

544/670
544/670
594/720
594/720
644/770
644/770
694/820
694/820
729/885
729/885

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

587
587
637
637
687
687
737
737
802
802

Höger gångdörr är standard. Andra mått vid förfrågan

Tillval
• IDlock, ett elektroniskt lås med RFID-bricka och kod.
• Standard färg

• Valfri NCS eller RAL classic

• Vit insida

• Cotswold, Etsat eller Altdeutsch glas

• Dörrbroms

• Energiglas med argon, varmkant

• Rostfri sparkplåt

• Säkerhetsglas (laminerat/härdat)

• Salningsspår

• Glaslist i aluminium till
dörrar med runt glas

* Se www.nordan.se

Modul

Gäller dörrar; 302PG2+1, 839PG1+3, 869PG2+1, 871PG
Modul

13x20
13x21
14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1290
1290
1390
1390
1490
1490
1590
1590

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

499/715
499/715
499/815
499/815
499/915
499/915
499/1015
499/1015

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

632
632
732
732
832
832
932
932

Höger gångdörr är standard.

Galleri

NorDan Bor

RUTAN 831PG2

PLANETEN 836PG1+3

PLANETEN 836PG

PLANETEN 836PG3

LINJE 302PG2+1

STENBOCKEN 871PG

VENUS 834PG

MÅNEN 820PG

PLUTO 892PG

ST.ANDREWS 869PG2+1

TVILLINGARNA 992PG

ALTAN YD 882PG

Gäller dörrar; 819PG, 831PG2, 836PG, 836PG3, 839PG3, 308PG*,
882PG*, 883PG*, 886PG*, 888PG*, 838PG**
Modul

14x20
14x21
15x20
15x21
16x20
16x21
17x20
17x21

Karmyttermått

LINJALEN 838PG

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

1390
1390
1490
1490
1590
1590
1690
1690

1988
2088
1988
2088
1988
2088
1988
2088

657/657
657/657
707/707
707/707
757/757
757/757
807/807
807/807

1935
2035
1935
2035
1935
2035
1935
2035

574
574
624
624
674
674
724
724

Höger gångdörr är standard. * Bredd M16, M17 är ej möjlig.
** M17 har dörrbladsmått 729/885
Mått: A: 105 mm, B: 59 mm

VEGA 835PG

ALTAN YD 883PG

A

KVADRATEN 839PG3

B

OXEN 842PG

ALTAN YD 886PG

SKYTTEN 843PG

ALTAN YD 888PG

Teknisk specifikation
Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

50 mm expanderad polystyren (EPS)

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

Glas

3-glas isolerruta som standard

Tätning mellan karm och Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatdörrblad

packning

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Karmplugg

Vit eller transparent ingår i leveransen

Gångjärn

B

KVADRATEN 839PG1+3

Favorit

Harmoni

Dynamik

KUBEN 819PG

2 stk/dörrblad, justerbara i höjd- och sidled samt
bakkantsäkring

Lås

Hakregellås, ASSA 2002 (undantag; Stenbocken 871PG)

Kantregel

Handikappsvänlig engreppsregel

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Tätning vid cylinder och
handtag

NorDans patenterade packning
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Ytterdörr
Passiv

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

69 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

990 x 2088 mm

Öppningsmått vid 90˚,
ex. M10-21

815 mm

Övriga moduler

Se tabell

ABC-mått

69 mm, 26 mm, 43 mm

Vikt, ex. M10-21

45-70 kg

passiv
Egenskaper vid standardutförande

Storlekstabell
Modul

Karmyttermått

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

9x21

890

2088

815

2035

715

10x21

990

2088

915

2035

815

11x21*

1090

2088

1015

2035

915

*Ej standardmått

Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 0,6-0,8 Wm2/K

Ljudreduktion

EN ISO 10140-2:2010, Rw 30dB (-2;-4)

Brandskydd

npd

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

Mått: A: 105 mm, B: 69 mm

npd

Tillval
• IDlock, ett elektroniskt lås med RFID-bricka och kod.

B
B
A

• Inåtgående

• Valfri NCS eller RAL classic

• Standard färg

• Rostfri sparkplåt

• Vit insida

• ASSA Connect MPL 410, 2002

• Dörrbroms

• Cotswold, Etsat eller Altdeutch glas

• Salningsspår
* Se www.nordan.se

Galleri

NorDan Bor

LEJONET 101

LEJONET 101G

LINJALEN 138G

KUBEN 119G

KVADRATEN 139G3 RUTAN 131G

RUTAN 131G2

Teknisk specifikation
Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

60 mm polyuretan

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

Glas

3-glas isolerruta med energibeläggning, varmkant och
argongas som standard. Laminerat båda sidor.

Tätning mellan karm och dörrblad

Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Karmplugg

Vita eller transparenta ingår i leveransen

Gångjärn

2 stk/dörrblad, justerbara i höjd- och sidled samt
bakkantsäkring

Lås

Assa 2002

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Tätning vid cylinder och handtag

NorDans patenterade packning
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Ytterdörr

Ljudklass Rw:
40 dB och 38 dB
Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrrbladets tjocklek

69 mm

Karmyttermått, ex. M10-21

990 x 2088 mm

Öppningsmått vid 90˚,
ex. M10-21

815 mm

Övrige moduler

Se tabell

ABC-mått

69 mm, 26 mm, 43 mm

Rw 40 dB: Vikt, ex. M10-21

72 kg

Rw 38 dB: Vikt, ex. M10-21

70 kg

Egenskaper vid standardutförande
Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Brandskydd

Typgodkännande EI30 (gäller Rw40dB)

Rw 40 dB Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 0,9 Wm2/K

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Rw 38 dB Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 0,8 Wm /K

Regntäthet

EN 12208, Klass E900*

Rw 40 dB Ljudreduktion EN ISO 10140-2:2010, Rw 40dB (-1;-4)

Motstånd mot vindlast

EN 12210, Klass C3*

Rw 38 dB Ljudreduktion EN ISO 10140-2:2010, Rw 38 dB (-1;-3)

Inbrottsskydd

npd

2

* Se www.nordan.se

Ljudreduktion Rw 38 dB
och Rw 40 dB
Mått: A: 105 mm, B: 69 mm

B
A

B

NorDan Bor
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Rw: 38 dB
Rw: 40 dB

Teknisk specifikation

Tillval

Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

• EI30, gäller Rw 40 dB • Salningsspår

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

• Kompaktlaminat

• Valfri NCS eller RAL classic

Isolering

60 mm lydisoleringskonstruksjon

• Inåtgående

• Vit insida

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

• Standard färg

• Rostfri sparkplåt

Glas

-

• Dörrbroms

• ASSA Connect MPL 410,2002

Tätning mellan karm och

Tätningslist av silikon i dörrblad plus extra

dörrblad

tätningslist i dörrbladet samt extra klimatpackning

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok,

Storlekstabell
Modul

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Karmplugg

Vit eller transparenta ingår i leveransen

Dörrbladsmått

Öppningsmått

Höjd

Bredd

Höjd

v/90˚

9x20

890

1988

815

1935

715

25mm

Hål för karmskruv

Karmyttermått
Bredd

9x21

890

2088

815

2035

715

10x20

990

1988

915

1935

815

samt bakkantsäkring

10x21

990

2088

915

2035

815

Lås

Hakregellås, ASSA 2002

11x21*

1090

2088

1015

2035

915

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Cylinder

Ingår ej

Gångjärn

Tätning vid cylinder och
handtag

3 stk justerbara i höjd- och sidled

NorDans patenterade packning

* Ej standardmått.
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Sidoljus
Karmdimension

39 / 56 x 105 mm

Karmyttermått, ex. M4-21

394 x 2088 mm

Övriga moduler

Se tabell

Vikt, ex. CSL 13, M4-21

38 kg

Egenskaper vid standardutförande
Produktstandard

EN 14351:2006 + A1: 2010

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,0-1,4 Wm2/K

Ljudreduktion

EN ISO 10140-2:2010, Rw 28dB

Brandskydd

npd

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Regntäthet

EN 12208, Klass 7A*

Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkert

npd

Mått: A: 105 mm, B: 56 mm

A
B

A

B

Teknisk specifikation
Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Glas

3-glas isolerruta med energibeläggning, varmkant och argongas som standard. Laminerad två sidor.

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad 39 / 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Ej förborrat

Karmplugg

Vit eller transparenta (diam. 14 mm) ingår i leveransen

Täcklister

Ut- och invändiga täcklister ingår i leveransen

NorDan Bor

Storlekstabell sidoljus 13
Modul
2x20

Karmyttermått

93

Storlekstabell sidoljus 21
Dagmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

194

1988

114

1764

Modul

Karmyttermått

Dagmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

2x20

194

1988

114

990/642

2x21

194

2088

114

1090/642

3x20

294

1988

214

990/642

3x21

294

2088

214

1090/642

4x20

394

1988

314

990/642
1090/642

2x21

194

2088

114

1864

3x20

294

1988

214

1764

3x21

294

2088

214

1864

4x20

394

1988

314

1764

4x21

394

2088

314

1864

5x20

494

1988

414

1764

4x21

394

2088

314

1864

5x20

494

1988

414

990/642

5x21

494

2088

414

1090/642

5x21

494

2088

414

CSL 13

CSL 21

Storlekstabell sidoljus 33
Modul

3x20
3x21

Karmyttermått

Storlekstabell sidoljus 34
Modul

Dagmått

Karmyttermått
Bredd

Dagmått

Höjd

Bredd

Höjd
488x3

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

294

1988

214

488x3

3x20

294

1988

214

521x3

3x21

294

2088

214

521x3

4x20

394

1988

314

488x3

294

2088

214

4x20

394

1988

314

488x3

4x21

394

2088

314

521x3

4x21

394

2088

314

521x3

494

1988

414

488x3

2088

414

521x3

5x20

494

1988

414

488x3

5x20

5x21

494

2088

414

521x3

5x21

494

5x20

494

1988

414

1008/403

5x21

494

2088

414

1008/503

Passar med 833, 833P
CSL 34

CSL 33

Storlekstabell sidoljus 71
Modul

Karmyttermått

Dagmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

3x20

294

1988

214

333x4
358x4

3x21

294

2088

214

4x20

394

1988

314

333x4

4x21

394

2088

314

358x4

5x20

494

1988

414

333x4

5x21

494

2088

414

358x4

CSL 71

Tillval
• För inåtgående dörr

• Valfri NCS eller RAL classic

• Standard färg

• Cotswold, Etsat eller Altdeutch Glas

• Vit insida

• Salningsspår (ej i tröskel)

Passar med 834, 834G, 834P, 834PG

NorDan Bor
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Överljus

Rektangulärt
REKTANGULÄRT

Karmdimension

39 / 56 x 105 mm

Karmyttermått, ex. M10-3

990 x 294 mm

Vikt, ex. M10-3

24 kg

Egenskaper vid standardutförande
Produktstandard

Teknisk specifikation

EN 14351:2006 + A1: 2010

Energiklass

EN 10077-2, U-värde: 1,0-1,4 Wm2/K

Lydreduktion

EN ISO 10140-2:2010, Rw 28dB

Brandskydd

npd

Lufttäthet

EN 12207, Klass 4*

Regntäthet

EN 12208, Klass 7A*

Motstånd mot vindlast

EN 12210, Klass C3*

Inbrottssäkert

npd

Mått: A: 105 mm, B: 50 mm, D: 39

Glas

3-glas isolerruta med energibelägg,
varmkant och argongas som standard. Laminerat båda sidor.

Karm

Lamellimmad och fingerskarvad
39 / 56 x 105 mm

Hål för karmskruv

Ej förborrat

Karmplugg

Vit eller transparent (diam.
14 mm) ingår i leveransen

Täcklister

Ut- och invändiga täcklister ingår i
leveransen.

Spröjs
(Löstagbara)

Till M9-10, 2st
Till M13-17, 3st

B
D

A

Tillval
• Standard färg

• Valfri NCS eller RAL classic

• Vit insida

• Cotswold, Etsat eller Altdeutch glas
• Salningsspår (ej i botten)

* Se www.nordan.se

NorDan Bor
ytterdörr

Storlekstabell
Rektangulär
Modul

Karmyttermått
Bredd

Höjd

Dagmått
Bredd

Modul

Höjd

Karmyttermått

Dagmått

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

1490

194

1388

114
214

9x2

890

194

788

114

15x2

9x3

890

294

788

214

15x3

1490

294

1388

9x4

890

394

788

314

15x4

1490

394

1388

314

10x2

990

194

888

114

16x2

1590

194

1488

114

10x3

990

294

888

214

16x3

1590

294

1488

214

10x4

990

394

888

314

16x4

1590

394

1488

314

13x2

1290

194

1188

114

17x2

1690

194

1588

114

13x3

1290

294

1188

214

17x3

1690

294

1588

214

17x4

1690

394

1588

314

18x2

1790

194

1688

114

18x3

1790

294

1688

214

18x4

1790

394

1688

314

13x4

1290

394

1188

314

14x2

1390

194

1288

114

14x3

1390

294

1288

214

14x4

1390

394

1288

314

95
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Färgstarkt
1750 färger

NorDan Bor

Ytbehandling
Hur originell kan din dörr vara?
Vi har ett motto som vi gärna delar med oss av: Att du ska bli glad varje gång du kommer hem och ser ditt hem och ditt hus. En personligt
vald dörr förhöjer den känslan ytterligare. Det är därför vi erbjuder
dig möjligheten att skapa en individuell dörr genom att bestämma
dina egna tillval och färger. Vill du ha en speciell färgsättning kan du
mot pristillägg, välja ur både NCS- och RAL-skalans hela spektra. Med
denna mångfald är det endast din egen kreativitet som sätter ramarna. Oavsett vilket uttryck du väljer är grunden för våra modeller alltid
densamma: Svensktillverkade vackra ytterdörrar som står emot
väder och yttre påverkan.

Populära färger (tilläggsval)

Röd S4050-R

Röd S2570-Y90R

Röd S4550-Y80R

Blå S6030-R70B

Blå S5030-R90B

Grön S6020-B70G

Grå S3500-N

Grå S7000-N

Blå S6020-B10G

OBS! På grund av trycktekniska skäl kan färgerna på dörrarna i
katalogen avvika från den verkliga NCS-skalan. Tänk på detta när
du färgsätter din dörr.
*Garantier gäller ej för dörrar som är täckmålade svarta, vilket
betyder kulörer och brytningar från NCS S9000-N och högre samt
följande RAL-kulörer: RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011
och RAL 9017.

Grön S6020-G30Y

RAL Colour Charts can be obtained at:
“RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Colours.de)“.
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Elektroniskt lås för ytterdörrar
Med det digitala dörrlåset ID Lock kan du glömma nyckeln för all framtid. Lås upp med PIN-kod eller ge en av de 10 med-följande nyckelbrickorna till dig själv, barnen eller andra du vill skall ha möjlighet att låsa upp din dörr. Ringer det på dörren kan du låsa upp med en fjärrkontroll,
oavsett var i huset du befinner dig. Beställer du din dörr tillsammans med ID Lock kan du få dörren förborrad för ett enkelt montage helt
utan kostnad.

Kod

Robust kvalitet

Säkerhetsläge

Detta ingår
• 10 st. RFID-nyckelbrickor
• Elektronisk låskista
• Slutbleck
• Komplett monteringskit
• Bruksanvisning
• Trådlös fjärrkontroll

Läs mer på www.idlock.se

Alltid översikt

Bortasäkring

Valfri låsning

40mm

Inbyggt larm

44mm

Touchpanel

NorDan Bor

Silver

Svart

Vit (S0502-Y)

Specifikationer för ID Lock 101

337 mm

Teknisk specifikation

60 mm

18 mm

Färger: Svart, Vit och Silvergrå

Ingår

RFID Åtkomstkontroll

Ingår

Fjärrkontroll + mottagarmodul

Ingår

Touch Numerisk display

Ingår

SIS syrafast Motorstyrd låskassett

Ingår

Ljud + visuell statusvarning

Ingår

Förvalt passiv status

Ingår

Möjlighet att dölja PIN-koden

Ingår

Valfri automatisk låsning

Ingår

Inbrottslarm

Ingår

9V utvändiga kontaktpunkter för nödström

Ingår

Justerbart slutstycke för karmen (+/- 6mm)

Ingår

Förberedd för Z-wave modul

Ingår
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Högsta standard ingår alltid
En dörr måste vara utrustad för att kunna stå emot enorma påfrästningar under sin levnadstid. En Bor Ytterdörr har som målsättning att
varken, väder, vind eller oinbjudna gäster med kofot ska kunna ta sig igenom våra dörrar. Mycket av detta kan vi tacka de dubbla, rostskyddande stålplåtarna för, och dessa finns i alla våra ytterdörrar – en konstruktion som gör oss unika i världen. Det finns flera detaljer som
bidrar till att göra våra dörrar speciella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. ASSA låskista 2002: med hakregel och hemma/borta säkring. Cylinder
och trycken medföljer ej vid leverans.

5. Dörrens inbyggda stålplåtar: Hindrar att dörren börjar slå sig i
någon riktning.

2. Slutbleck: Justerbart slutbleck ASSA 1487-3. Tillsammans med låset
utgör slutblecket en enhet som gör det omöjligt att bryta upp låset.

6. En extra klimatpackning: Håller vatten borta från de mekaniska
delarna och gör dörren extra tät.

3. Två kraftiga gångjärn håller dörren på plats: Bakkantssäkring för
maximal säkerhet är standard.

7. Tätningsringar: För cylinder och handtag. Gör att du får en av marknadens tätaste dörrar.

4. Unik kantregel: Används med ett handgrepp som möjliggör enkel
öppning av dubbla dörrar. Handikappvänlig.

8. Handikappsanpassad tröskel: 25 mm med aluminiumklädd översida.

NorDan Bor
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Vilken stil ska din dörr ha?
Tillbehör

Våra dörrar är mycket mer än bara en fin ytbehandling. De verkligt smarta detaljerna döljer sig under skalet. Dörrarna har några av marknadens
säkraste och mest hållbara konstruktioner, men du kan ändå göra en rad med tillval för att öka den inbyggda säkerheten ytterligare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. - Glaslist i aluminium: Alla glasöppningar har
en massiv träram som gör att glaset får en solid
montering. Aluminiumlist finns som tillägg för
dig som hellre vill ha det.

4. - Dörrbroms 523T

9. - Trycke ASSA 1937 Mattkrom

5. - F
 lerpunktslås: 3-punkts espagnolett MPL

10. - Trycke HOPPE Stockholm F1 Alu

410, 2002.

11. - Trycke HOPPE Vitória F1 Alu
2. - Sparkplåt: Mattborstad. Rostfri finns i
höjderna 100 mm, 150 mm och 300 mm.

3. - Dörrlås (dörrstängare): TS83 (levereras inte
monterade från fabrik)

6. - Trycke ASSA 1956 Mattkrom
12. - T
 rycke HOPPE Amsterdam
7. - Trycke ASSA 6647 Mattkrom
8. - Trycke ASSA 6638 Mattkrom

F1/F69 Alu/rfr.

13 - Trycke HOPPE Verona F1 Alu

NorDan Bor
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Glas

Tillbehör
Du kan välja mellan fyra olika varianter på glas. Traditionelt klart glas, Altdeutch klart glas, etsat glas och Cotswold strukturglas.

A

B

C

D

A. Cotswold

C. Klarglas

B. Mattblästrad/Etsat

E. Randigt klart/etsat glas

C. Klarglas

E

NorDan Bor
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Teknisk information
Målade ytterdörrar
Alla våra dörrar levereras färdigbehandlade med vit som standardkulör (NCS
S0502-Y). Önskar du en annan kulör så kan detta väljas mot pristillägg.
Hela NCS-skalan samt RAL-skalan finns tillgänglig. Underhållsinstruktion
medföljer vid leverans, se även www.nordan.se
Dörrblad
Ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä. Massivt trä runt alla glasuttag. Dubbla rostskyddsbehandlade stålplåtar som skapar fuktspärr,
formstabilitet och inbrottsskydd. Ytmaterial av HDF. Tätningslist i silikon
runt dörrbladskant samt en extra grå klimatpackning i dörrbladet som
förbättrar ljudvärdet, u-värdet och dörrens täthet.
Karm och tröskel
Lamellimmad fingerskarvad karm 56x105 mm. Karmarna levereras förborrade i fals 14 mm för karmhylsa, typ adjufix. Gäller ej sido- och överljus.
Täckplugg i plast medlevereras, vita till vitmålade dörrar, transparenta
till kulörmålade. Tröskeln är 25 mm hög, aluminiumbeklädd och handikappanpassad.

U-värde enkeldörrar
U-värde
Täta ytterdörrar:
Passiv

0,6 W/m2K

Ljudklassad Ytterdörr CYD 101 Rw 38 dB

0,8 W/m2K

Ljudklassad Ytterdörr CYD 101 Rw 40 dB

0,9 W/m2K

Standard

1,0 W/m2K

Ytterdörrar med glas:
Passiv
101G, 119G, 131G, 131PG, 138G, 139G3

0,7 W/m2K

819G, 831G, 836G, 837G, 848G, 850G,
858G, 861G, 862G3, 898G, 899G, 922G

1,1 W/m2K

302G, 801G, 820G, 831G2, 836G3, 837G3, 839G3,
843G, 863G, 864G, 872G, 882G, 883G, 886G, 888G

1,2 W/m2K

302G2, 834G, 835G, 838G, 842G, 847G3, 869G2,
870G, 875G, 892G, 992G, 955G

1,3 W/m2K

867G, 871G

1,4 W/m2K

Täta pardörrar:
313P, 373P, 801P, 833P, 834P, 835P, 842P, 992P

Dimensioner karmyttermått
(Standardmoduler)

Pardörrar med glas:

Bredd
2

Modulmått i dm.
Exakta mått i mm.

3

4

194 294 394

9

10

890

990

13

14

15

16

1290 1390 1490 1590

17
1690

Höjd
Modulmått i decimeter
Exakta mått i millimeter

20

819PG, 836PG, 880G16

1,2 W/m2K

820PG. 831PG2, 836PG1+3, 838PG, 843PG, 882PG,
883PG, 886PG, 888PG, 992PG

1,3 W/m2K

302PG2+1, 834PG, 835PG, 836PG3, 839PG3, 842PG,
869PG2+1, 871PG, 892PG

1,4 W/m2K
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Angivna värden baseras på beräkning, mätning och fortlöpande övervakande produktionskontroll. U-värde kan förbättras med energiglas och argon.
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Dimensiontabell för beslag
Artikel

1,1 W/m2K

A

B

C

Ytterdörrar

59

26

33

Passiv

69

26

43

Ljudklassade Rw 38, 40 dB

69

26

43

Beslag
Låskista: ASSA 2002 (gäller alla modeller utom 871, 871G, 871P, 871PG).
Slutbleck: ASSA 1487-3
Gångjärn: 2 st. Ljud dörrar Rw 38 och 40 samt Altanytterdörrar 3 gångjärn.
Dörrar bredare eller högre än 10-21 3 gångjärn.
Kantregel: 1 st handikappsvänlig engreppsregel (pardörrar)
Ytbehandling på beslag: Mattkrom.
Glas
Glaspartier till ytterdörrar har 3 glas isolerruta som standard. Passiv,
sido- och överljus levereras med säkerhetsglas samt energibelagt 3-glas
med argon och varmkant som standard.

Säkerhetsklassning
Som tillval kan alla enkeldörrar beställas enligt säkerhetsklass EN 1627
RC2(N).
Brandklassning
Ljuddörren Rw 40 dB kan också beställas med typgodkänd brandklassning
EI30. Täta enkeldörrar håller EI15 som standard. Dörrar kan beställas som
EI30, både täta och glasade dörrar. Täta dörrar byggs då med isolering
av stenull, glasade dörrar med stenullsisolering och pyrodurglas. En EI30
dörr har en ljudklass på Rw 32 dB. Gäller endast enkeldörrar.
Ljudklassning
Standard enkeldörr håller Rw28 dB som standard. Alla enkeldörrar finns även
som Rw 32 dB. För ljudklassning Rw 38 och Rw 40 dB finns tät enkeldörr,
typ Lejonet CYD 101 med flera tillvalsmöjligheter.
Montering
Vid köp av en ytterdörr från NorDan medföljer utförliga monteringsoch underhållsbeskrivningar, tätningsringar samt täckpluggar. De två
transparenta tätningsringarna är lätta att montera och skall monteras
samtidigt som cylinder och handtag på dörrens utsida.

Inbrottssäkring
NorDan Ytterdörr levereras med bakantssäkring, säkerhetsslutbleck och
låskista som uppfyller Svensk Standard SSF 3522, klass 3.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, skrivfel och för ändringar i produktsortimentet.

NorDan Bor
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Kvalitet och miljö
SP Sveriges Provning och Forskningsinstitut.
Kvalitet: ISO 9001. Miljö: ISO 14001.
Typgodkännande
Ytterdörrarna är CE-märkta, typgodkända och har testas för täthet
och värmeisolering. Fortlöpande tester av SP, Sveriges Provning och
forskningsinstitut, utförs på produkterna. Testade och godkända
enligt SFDK.
Våra garantier
Tack vare vår höga kvalitet kan vi erbjuda riktigt bra garantivillkor
med våra produkter. Garantierna gäller om NorDans monterings- och
underhållsföreskrifter efterföljs. Garanti lämnas inte för dörr som

monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan bestå
av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong
eller dylikt), utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100
mm ovanför dörr. Läs mer om garantivillkor ytterdörrar, sidoljus
och överljus i ägarhandboken på www.nordan.se
Våra ytterdörrar är en välisolerade och anpassade för konstant
uppvärmda utrymmen >18ºC. Vilket innebär markbostad, som villa,
radhus, parhus etc. samt bostad över markplan; loftgångshus upp
till 8 våningar i skyddat läge med låg slagregnsbelastning.
Garantier gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Med svarta dörrar menas, kulörer
eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer; RAL
8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.

Vi tackar för lånet av husbilder: Borohus, Götenehus, Myresjöhus, Mjöbäcksvillan och Rörvikshus.

NorDan
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