
VillaDörren är namnet på vårt unika dörrsortiment som tillverkas i Skåne. Där har vi 
mer än 80 års erfarenhet och känsla för träbearbetning. På fabriken finns det idag 

en anläggning som använder den senaste tekniken för att på ett rationellt och säkert 
sätt tillverka kvalitetsprodukter.

VillaDörren är en prisvärd dörr.
Majoriteten av dörrarna tillverkas både
med lätt konstuktion för att komma ner i 
pris samt i kampakt för lite mer känsla.

För att kunna erbjuda en riktigt snabb 
leveranstid så lagerför vi flertalet
modeller i flera olika storlekar.

LAGER

PRIS

Svenktillverkat är alltid trevligt!
Du kan lita på att kvaliten är hög och kan
känna dig trygg med att leveranstiden och 
transportsträckan blir kortare.

SVENSKT

VillaDörren
Innerdörr



Egenskaper
• Målad (vit NCS-S 0502-Y, glansvärde 35 som standard)

• Dörrtjocklek: 40 mm
• Gångjärn: Snap-in
• Glas: 4 mm härdat klarglas
• Låskist med nyckel ingår
• Hängning (höger/vänster) behöver inte bestämmas i 

förväg eftersom insticksgångjärnen är symmetriska 
och du kan vända låskolven med ett enkelt handgrepp

Garanti
• 2 år mot fabrikationsfel

Mer info se villafönster.se  -  Kundtjänst: 0771-690 690
Besöksadress : Pollengatan 6, Varberg Nord 432 48 Varberg

Konstruktion - Dörrbladen är i uppbygda enligt följande. 1 Lättdörr/form-
pressad dörr med fyllning av honeycomb. 2 Kompakt/formpressad dörr med 
kärna av spån. 3 Massiv dörr.

Karmar/trösklar - Karm till innerdörr finns med olika djup: 68, 92 eller 118 
mm. Trösk-lar finns i tre utföranden: tröskelplatta, falsad eller ventilerad trös-
kel. 

Skjutdörr - Vi har två skjutdörrsalternativ till våra innerdörrar. Pocketkarm 
som går invändigt och utanpåliggande kornisch.

Pardörr - Våra innerdörrar går att få som pardörrar. Både med samma bredd 
på dörrbladen och med bred gångdörr och smalare sidodörr.

Klassade dörrar - Vi erbjuder dörrar som uppfyller alla klimat, brand och ljud-
krav. Våra klassade dörrar är tetade av Sve-riges Tekniska Forsknings- institut 
(SP) och godkända enligt brand- och ljudklass-ning.
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