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Klassningar 

Massivdörr VD 43 är provad av SP och certifierad SITAC 
för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. 
Tillverkas i klass E. 
 
Brandklass EI 30, E30, EW30 
Brandgastäthet klass Sa och Sm enligt EN 13501-2 
Ljudklass R’w 35 dB. (godkänd ljudreduktion Rw 38 dB) 
Max storlek: 1300x2400 enkeldörr 
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 klass RC3, (RC2 med stålkarm) 
Luckor i dörr har provats och bedömts uppfylla kraven för 
utbrottsskydd klass 3 enligt SS817345 
Typgodkännandebevis 4773/92 
 

Dörrblad      

Konstruktion  
Massiv stomme med 110 mm träram 
Dörrbladet är 60 mm tjockt med tätningsfalsad 
dörrbladskant. 
 
Laminatdörrar 
Standard: 
- Laminat Formica Collection Colors K1040 –MAT 
 
Tillval:  
- Laminat Formica Collection Colors - MAT enligt vårt 

standardsortiment  
- Valfritt laminat ur Formicas sortiment enligt kunds 

önskemål 
- Valfritt laminat enligt kunds önskemål 
 
Målade dörrar 
Standard: 
- Vita (NCS S 0502-Y) 
- Glansvärde 35 
 
Tillval:  
- Valfri NCS S kulör 

Fanérade dörrar 
Standard: 
- Fanér av 0,7 mm i utsorterad A-kvalitet, vilket kan 

erhållas i knivskuren furu, bok, björk, ek eller svarvad 
björk 

- Klarlackad yta som standard 
 
Tillval:  
- Specialfanér enligt kunds önskemål 
- Laserad eller oljad yta 
 

 

Kantlist (tätningsfalsad) 

Laminatdörrar 
Standard: 
- Levereras som standard med 5mm överlimmad kantlist 

av massiv klarlackad bok (2 sidor) 
 
Tillval: 
- 5 mm överlimmad kantlist av massiv klarlackad 

furu/björk/ek (2 sidor) 
- 6mm rådande kantlist av massiv klarlackad 

furu/björk/ek runt om dörrblad runt om dörrblad 
- Laserat ramträ 
 
Målade dörrar: 
Standard: 
- Levereras som standard med målat ramträ. 
 
Tillval  
- 6 mm rådande kantlist av massiv klarlackad 

bok/furu/björk/ek runt om dörrblad 
 
Fanerade dörrar: 
Standard: 
- Levereras som standard med 5 mm överlimmad kantlist 

av massivt trä (vertikala sidor) i samma träslag och 
ytbehandling som dörrbladsytan. 
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Tillval:  
- 6mm rådande kantlist av massiv furu/bok/björk/ek runt 

om dörrblad, klarlackad 
- Laserat ramträ 
 

Karm 

Standard: 
- Vitmålad (NCS S 0502-Y) furukarm med dimension 

42x92 mm 
- Förborrning ingår med 14 mm genomgående hål för 

karminfästning 
- Täckplugg av plast medlevereras löst 
- Buntad karm 
 
Tillval:  
- Karmdjup 100/110/118/122/126/130/135/142 och 147 

mm. 
- Andra karmdjup upp till 200 mm enligt kundens 

önskemål. 
- Valfri NCS S kulör, klarlackad, laserad eller oljad. 
- Träslag, ex,vis ek/björk/bok 
- Spikad karm 
- Stålkarmar. 
 

Tröskel 
Standard: 
- Levereras med vår handikappvänliga anslagströskel i ek 

av typ G, 92 mm (B=118 mm vid karmdjup 118 mm) 

 
Tillval: 
- Trätröskel i ek typ G/H/K 
- Stålbeklädd tröskel G-RF 
- Mekanisk tröskel Dr Hahn (ej inbrott) 
- Släplist för gummitröskel, typ F. (gummitröskel ingår ej) 

(ej inbrott) 

- Släplist och gummitröskel, typ F-F. (gummitröskel ingår) 
(ej inbrott) 

- Släplist och körbar gummitröskel, typ F-FK (körbar 
gummitröskel ingår) (ej inbrott) 

 

Beslagning 

Standard: 
- ASSA 410MPL till inbrottsklassad dörr  
- 5 st tappbärande, elförzinkade gångjärn  
- Justerbart slutbleck och tätningslist i karm  
- Inbrottsklassad dörr förses med bakkantssäkring och 

säkerhetsslutbleck 
- Temahylsor av stål levereras monterade från fabrik i 

karmar vid inbrottsskydd klass RC3 enligt SS-EN 1627 
 

Extra utrustning 
- Glasöppning i inbrottsklass RC3 (max glasstorlek 

810x1910mm) 
- Sparkskydd 
- Karmskydd 
- Spårfräsning (målade dörrblad) 
- Spegelfräsning (målade dörrblad) 
- Dekorlister 
- Dörröga 
- Mekanisk ringklocka typ ATE, medlevereras löst 
- Brevinkast typ Swedbox  
- Nyckeltub typ ASSA 88, medlevereras löst (Exklusive 

cylinder) 
- Luckor i dörr har provats och bedömts uppfylla kraven 

för utbrottsskydd klass 3 enligt SS 81 73 45  
 
Parbladig dörr 
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som 
enkeldörr. Falsat pardörrsmöte. Passivdörrshalvan är som 
standard försedd med 2 st infällda kantreglar av 
hävarmstyp (Assa 97)  
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Måttabell 

 

  Dörrtyp Delning Modulmått Karmyttermått Dörrbladsmått Öppingsmått Vikt (kg) 

  
Enkeldörr Modul   Bredd x höjd Bredd x höjd v/90 grader v/180 grader Dörrblad 

  VD43   7x21 690x2090 626x2040 544 606 46 

  VD43   8x21 790x2090 726x2040 644 706 54 

  VD43   9x21 890x2090 826x2040 744 806 61 

  VD43   10x21 990x2090 926x2040 844 906 69 

  VD43   11x21 1090x2090 1026x2040 944 1006 76 

  VD43   12x21 1190x2090 1126x2040 1044 1106 83 

  VD43   13x21 1290x2090 1226x2040 1144 1206 91 

        

  Pardörr               

  VD43 10 13x21 1290 926+298x2040 1082 1206 91 

 
Anmärkning: 
bîK=íêóÅâÉ=ÉääÉê=~åÇê~=ÄÉëä~Ö=ëçã=ëíáÅâÉê=ìí=®ê=Éà=ãÉÇê®âå~ÇÉ=á=ã™ííÉå>=p~ãíäáÖ~=ÇöêêâçåëíêìâíáçåÉê=ëçã=öééå~ë=NUM=Öê~ÇÉê=
Ääáê=ÇÉí=Ç~ÖöééåáåÖÉå=é™=â~êãÉå=®ê=ãáåëí~=ã™ííÉíK=m~êÇöêêëãöíÉ=ãÉÇ=qc=Ñ~äë=á=ãöíÉí=çÅÜ=~åëä~Öëäáëí=®ê=ë~ãã~=ã™ííK=sáÇ=
é~êÇöêê~ê=ë™=Ü~ê=ãöíÉí=ë~ãã~=ã™íí=ëçã=çã=ÇÉí=îçêÉ=Éå=â~êãK=
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Laserad kant (fanér) 
 
 
 

 
5 mm massiv överlimmad kantlist (laminat) 
 
 
 

 

5 mm massiv överlimmad kantlist (fanér)  
 

 

Standard karm (42x92 mm) 
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Standardlås ASSA  410 MPL 

Användningsområde     
Låshus för entrédörrar, säkerhetsdörr, fönsterdörr och smalprofil inom bostadssektorn i villor, 
lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger. 
 
Egenskaper 
- 360 graders nyckelvridning 
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4,  klass 3 TR29  
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet, i utförande med cylinder på insida och på utsida. 
- Dorndjupsutförande 50mm 
- Låsdjup 64mm. 
- Centrumlås med tryckesfall och hakregel 
- Patentsökt kapslad förregling. 
- 2 extra hakkolvar 
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm för ökad säkerhet. 
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning 
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar. 
- Rostfri kantskena 25x2,5 mm. 
- Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm. 
 
Tillval:  
Extralås, inbyggd mikrobrytare, 22 mm skenbredd 
 
Funktion 
- När dörren är olåst, är hakkolvar/kilkolvar och hakregel indragna. 
- Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge. 
- Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan 

tryckesrörelse. 
- Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontalläge. 
- För att lås: lyft trycket för att låsa ut hakregeln och hakkolvar, vrid runt nyckeln 360 grader för 

att förregla låshuset. 
- För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen; och öppna dörren genom 

att trycka ned trycket, vilket drar in fall, regel och hakkolvar. 
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Standardslutbleck för karminfästning/enkeldörr 
1487-2, plant 

Användningsområde 
För skalskydd och andra viktiga dörrar. 
 
Egenskaper 
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3 
- Ingår av försäkringsbolag godkänd låsenhet 
- Monteras med snedställda skruvar för att motstå högre brytkrafter och väsentligt öka 

inbrottsskyddet. 
 
Funktion 
- För att skydda låsets regel från fysiskt angrepp och manipulation 
- Med kantvalsad framkant för låg friktion mellan slutbleck och låsets fall. 
- Plana säkerhetsslutblecken 1487-1 - 1487-4  har justerläppar i kappan för att erhålla rätt 

listtryck. 
- Plana säkerhetsslutblecken 1487-1 - 1487-4 kompletteras med underläggsbleck 1895-1 eller 

1895-2  för alternativa plösmått. 
 

  
  Bredd Plös Vinkel Längd 

  A B C L 

1264-2Ö 36 15   150 
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Standardgångjärn tappbärande  
förzinkade 3278-110 mm 

Användningsområde 
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. 
 
Material 
Förzinkat stål. Härdade ståltappar. 
 
Egenskaper 
- Höger och vänster 
- Tappbärande 
- Med brickinkast för enkel höjdjustering 
 
Tillbehör 
Rekommenderad skruv 8 st TFX 5 x 30. Kan kompletteras med karmförstärkande 
fästplatta 248-48 som monteras med maskinskruv. När fästplattan används 
rekommenderas 4 st MFX 6 x30 och 4 st TFX 5 x 30. Justeringsbrickor 249. 
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