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Det å produsere ytterdører er et
håndverk som krever kunnskap,
erfaring og forståelse for hvordan
ting som klima og temperaturendringer påvirker hver minste
detalj. I Norge har vi gjennom
Swedoor tilegnet oss mer enn
100 års håndverkskunnskap.
Denne kunnskapen finner du i våre
nye ytterdører. Vår ambisjon er at
du skal være like stolt over din nye
ytterdør som vi er.

velkommen inn!

konkrete fordeler 23
* Døren på bildet: Character PULSE med sidefelt og overlys.
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Hvordan føles kvalitet?
Vi mener at følelsen av en ytterdør er viktig. Lyden, valget av material, tyngden
av døren og utseendet – det er mange små detaljer som spiller sammen for å gi
deg JELD-WEN-følelsen.
Kvalitet, design og forbedring er våre høyeste prioriteringer. Alltid med fokus på
å lage det beste sluttproduktet.
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* Døren på bildet: Classic DEBUSSY

følelse
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velkommen hjem
Din ytterdør er innredningsdetaljen som alle ser og er ofte det første inntrykket
man får av et hjem. Vi arbeider aktivt med å gjøre det inntrykket så sterkt som
mulig gjennom vårt attraktive sortiment.
Noe som skiller JELD-WENs dører fra andre dørprodusenter er de patenterte
metodene for å utforme stilrene og vakre glassåpninger, hvilket gir deg mulighet til
å skape ditt helt unike uttrykk. Charactermetoden er basert på at glasset er helt
integrert i døren, slik at både ut- og innside er fri for kantlister. Den andre
løsningen, JW-metoden, er basert på hele glasskantlister uten skruer eller spiker på
noen av sidene. Du har altså muligheten til å finne din dør og skape et unikt
uttrykk!
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* Døren på bildet: Character ORCHID

design
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slipp lyset inn
En entré forandres og fremheves enkelt med lys.
Våre sidefelt og overlys gir følelsen av rom og åpenhet – både innenifra og utenifra.
Vil du slippe inn lys i hallen, men unngå innsyn, velger du overlys eller sidefelt med
frostet glass. Vil du se hvem som kommer på besøk, velger du sidefelt med klart
glass.

Lys

Se på det som lysterapi for din ytterdør og entré – og for deg selv.
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* Døren på bildet: Character DIGITS
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Merket for
ansvarlig
skogsbruk

bærekarftige dører
Tre er grunnlaget i vårt dørsortiment. Dette skaper en forutsettning for å jobbe
bærekraftig og langsiktig. For oss er denne måten å jobbe på helt naturlig.
Vi bruker fornybare trematerialer og samarbeider med sertifiserte leverandører og
partnere. Våre treprodukter produseres med lavere energiforbruk og utslipp av
karbondioksid sammenlignet med kunstige materialer. Trerester fra produksjonen går
tilbake i fremstillingen av nye dører og når dørens livssyklus er slutt kan treet
gjenbrukes eller resirkuleres.
Miljø og bærekraftighet er veldig viktig temaer for JELD-WEN og vi jobber løpende
med ulike prosjekt. Arbeidet sikrer vi gjennom sertifiseringsorgan som FSC™ (Forest
Stewardship Council™). FSC jobber med å støtte ansvarsfull bruk av skog og vi er stolte
innehavere av FSC:s multisite-sporbarhetssertifikat. Fler og fler av våre produkter
blir også sertifisert i henhold til FSC, men også i henhold til PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
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* Døren på bildet: Classic SCHUMANN

miljø
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føl deg trygg
Døren har en viktig funksjon. Den skal stenge ubudne gjester ute! Våre dører er et
trygt valg og blant de sikreste produktene på markedet. De gjennomgår harde
belastnings- og innbruddstester og derfor kan vi garantere at de holder mål.
Sandwichkonstruksjonen med doble aluminiumsplater rundt en kraftig trefiberkjerne,
gir deg en sikker dør som også isolerer varme og lyd. Herdet bakkantssikring,
forsterket sluttstykke, og kraftig hakelås med hjemme/borte-funksjon gir ytterligere
trygghet for deg og din familie.

sikkerhet

Våre dører med glass holder også høy sikkerhet, da glasskassettene er svært
motstandsdyktige mot slag og spark.
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*Døren på bildet: Character PULSE
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HYSJ!
En av de viktigste funksjonene en dør har er å isolere mot lyd, såvel utenifra
som innenifra. Den sjiktlimte kjernen i våre dører gir vesentlig støyreduksjon.
Lyd fra nærliggende veier, jernbane og generell gatestøy stenges effektivt ute.
Takket være en av våre patenterte løsninger kan vi også tilby lydklassifiserte
ytterdører med 35 eller 40dB lydreduksjon.
Lukk døren - og lukk samtidig ute forstyrrende lyd.
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* Døren på bildet: Character LEON

lyd
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dører som
står MOTstår flammene
Våre dører er sertifiserte og har gjennomgått omfattende tester. De lever opp til
bransjens og myndighetenes hardeste krav. Alt for at du og din familie skal kunne
føle dere sikre om det skulle begynne å brenne.
Brannklassifiserte ytterdører har unike egenskaper og er utviklet for å stå imot
flammene i henhold til gjeldende brannklasse.

brann

Våre brannklassifiserte ytterdører leveres som komplette dørsett med
ekspanderende brannlister. For å fungere optimalt må døren monteres svært
nøyaktig og derfor tilbyr vi rådgivning som ekstra service.
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fremtidens dører
er allerede her
Hos JELD-WEN prioriterer vi forskning og utvikling. Vi har flere ganger endret
opp-fatningen av hva en dør kan være, hvordan de kan fungere og se ut. Det kan
handle om form og design, material eller bruksområder.
Vi har f.eks flere patent når det gjelder terskler, glassteknikk, karminnfestinger og
lydkonstruksjon som brukes i våre ADVANCE-LINE-dører.
Utviklingen styres av kunnskap og erfaring, men også av markedstrender, våre kunders
behov, nye tekniske løsninger og regelverk. Resultatet: Nye idéer og oppfinnelser som
blir helt nye produkter.
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innovasjon
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garantier
våre dører er laget for å
holde
En ytterdør utsettes for store påkjenninger under sin livstid og i vårt nordiske klima
blir dette ekstra tydelig. Derfor har vi fokusert på at dørene skal være tette og holde
vær og vind på utsiden. De skal samtidig holde varmen på innsiden gjennom å være
energibesparande. De skal ha en stabil konstruksjon slik at de holder formen også
ved ekstreme værvekslinger. Vi tilbyr hele 10 års formgaranti på alle våre ytterdører
i ADVANCE-LINE, dessuten har vi 5 års produktgaranti på alle fagmessig monterte
dører.
JELD-WEN har over 100 års erfaring på produksjon av ytterdører. Dette gjør at vi kan
tilby generøse garantier, vi vet helt enkelt at våre dører holder mål!
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Når du velger en ytterdør fra
JELD-WEN får du et komplett
produkt som kommer til å holde i
mange år. med på kjøpet får du
all vår erfaring og kunnskap
om dører.

konkrete fordeler
med JELD-WENs ytterdører:
Patentert terskel
Handikaptilpasset slitesterk terskel som er vannnavledende.

Patentert teknikk for glassåpninger i våre ytterdører
Glassinnfestninger uten synlige skruer gjør uttrykket unikt og stilrent.

Patentert karminnfestning
FrameFast – vår patenterte karminnfestning er formontert for enkel, rask og presis montering.

Silikontetning rundt dørbladet
Fleksibel og temperaturbestandig tetningslist holder døren tett også ved sterk kulde.

INNBRUDDSFORSTERKEDE HENGSLER
Bakkantsikringer av herdet stål vanskeliggjør innbruddsforsøk.

Ekstra forsterkninger ved lås og hengsel
Forsterkninger ved lås og hengsel gir høyere innbruddsbeskyttelse og øker livslengden.

Kulebærende eller integrerte hengsler
Robuste kullelagrede hengsler eller skjulte for økt eksklusivitet – multijusterbare og innbruddsforsterkede!

overflatemateriale i værbestandig HDF
Spesialbygde overflater i HDF som hindrer fukt i å trenge inn i konstruksjonen.

Forsterkninger for dørbrems
F.eks forsterkning for dørbrems og dørstengere.

Kvistfri ramme og karmtre
Kvistfri ramme- og karmtre som minsker spenninger og sikrer langsiktig finish.

vannavvisning i dørbladets underkant
Dørbladets profil i underkant avleder regn effektivt.

FG-godkjent lås for trygghet og bekvemmelighet.
Innbruddssikker hakelås med hjemme-borte-funksjon eller bekvem nøkkelfri motorlås.

TM

Charactermetoden

JW-metoden

Glassningsmetode uten glasslister eller

Glassningsmetode med uttrykksfulle, homogene

skruer. Har like ren inn- som utside.

glasslister uten stifter eller skruer. Har like vakker

TM

inn- som utside.
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Les mer om våre metoder og fordeler på www.jeld-wen.no
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HELT ENKELT EUROPAS
bredeste dørsortiment
Se alle våre dører på
www.jeld-wen.no
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* Dørene på bildet: Character PIXEL, PRISMA, DOTS, SQUARE, CIFRO, DOMINO, PRISMA
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Åpne opp mulighetenes dører på www.jeld-wen.no
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JELD-WEN Norge as
pb 6611 etterstad
no-0607 oslo
TEL +47 22 02 72 00
www.jeld-wen.no

Hos oss på Jeld-Wen er utvikling og forbedring av våre
produkter en del av vår filosofi. Det er en dynamisk
prosess hvor vi løpende utfordrer oss selv og ikke minst
våre produkter.
Les mer på www.jeld-wen.no

