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SAFE - Ståldörrar  

SAFE - F   
-Ytterdörr i fasad   

 Skyddsklass: RC2  U-värde: 1,0-1,8 W/(m2K)  Ljudreduktion: 38dB 
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SAFE - Ståldörrar  

Tröskelalternativ 

Som standard levereras dörren med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i metallicfärgen RAL 9006. Trös-

keln kan självklart även den vid beställning fås i annan kulör. Som alternativ kan dörren levereras med fasad 

anslagströskel i ek eller slät tröskelplatta i rostfritt stål. 

Fasad Ek-tröskel 

(Tillval vid beställning) 

Fasad ståltröskel 

(Standard, RAL 9006) 

Slät tröskelplatta 

(Tillval vid beställning) 

Karmalternativ 

Som standard levereras våra dör-

rar med B-karm färdigmålad i vit 

RAL 9010. 

Mot beställning kan karm givetvis 

fås i annan kulör eller kulör lika 

dörrblad. 

C-Karm, Ej foderbildande 

(Tillval vid beställning) 

B-Karm, foderbildande 

(Standard) 

Dörrblad 

Dörrbladet är 60mm tjockt och har en isolerande kärna av EPS. Själva konstruktionen är överfalsad. In– och 

utsidan útgörs av galvaniserad pulverlackerad stålplåt. Dörrbladet levereras som standard färdigmålat i någon 

av våra standardkulörer. Vår flexibla dörrbladskonstruktion gör det också möjligt att mot beställning få olika 

kulör på in– och utsida av dörrbladet.  

SAFE - F -  Ett tryggt val 

SAFE - F är det naturliga valet när du söker en stryktålig ståldörr att sätta i din ytterfasad. Den lämpar sig för 

montering i de flesta väggtyper vilket  gör att den passar bra till såväl hallbygget som till garaget. Att den upp-

fyller RC2 gör den även till ett tryggt val! 

Beslagning 

Dörren levereras som standard med ett godkänt hakregellås. Som tillval vid beställning finns trycke, cylinderbehör, 

dörrstängare, el-låsning, magnetkontakt, sparkplåt mm, se mer i prislista. 
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SAFE - Ståldörrar  

Cirkulär glasöppning 

ø350mm 

Glasöppningar 

Som tillval kan dörrblad utföras 

med en glasöppning om ljusin-

släpp eller insyn önskas. 

 

Två varianter finns, cirkulär 

eller rektangulär glasöppning. 

Rektangulär glasöppning 

B 530mm x H 640mm 

Sortiment 

Dörrar finns att beställa i valfri hängning och storle-

kar enligt tabeller nedan.  

 

Beteckning Karmy�ermå� 

9x21 880x2089 

10x21 980x2089 

11x21 1080x2089 

12x21 1180x2089 

Beteckning Karmy�ermå� 

18x21 1780x2089 

Enkeldörrar            

Pardörrar            
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SAFE - Ståldörrar  

SAFE —  Standardkulörer     Augusti 2019 

 

Våra ståldörrar pulverlackeras i vår egna anläggning där vår förbehandling säkerställer god kvalitet  och upp till kor-

rosivitetsklass C3. Glansvärde är 30 vilket ger en mattare och reptåligare finish.   

Som standard levereras dörrar med vit karm, RAL 9010 och dörrblad i någon av kulörerna som Ni väljer ur prisgrupp 

1 eller 2 nedan. Om kulör på karm önskas i annan kulör eller kulör lika dörrblad så anges det vid beställning. 

Med vår flexibla konstruktion kan vi erbjuda olika kulör på in– och utsida av dörrbladet mot beställning, se tillägg i 

prislista.  

Till våra ytterdörrar grundmålas karmarna som standard i en grå grundfärg(NCS S 2010 R90B) medans dörrbladen är 

varmförzinkade. Om dörrar önskas köpas för senare övermålning levereras dessa med grundmålad karm och olacke-

rat dörrblad. Om dörrblad önskas köpas i grundmålat utförande för kulör lika karm kan grundfärg väljas som en av 

kulörerna i prisgrupp 1.  

Prisgrupp 1 — Kulörer nedan finns alltid på lager och tillhör prisgrupp 1 enligt prislista.  

 

     Grundfärg                   RAL 9002          RAL 9003                         RAL 9005                      RAL 9010                      RAL 7040

(NCS S 2010 R90B)        (NCS S 1502-Y)           (NCS S 0500-N)             (NCS S 9000-N)            (NCS S 0502-Y)             (NCS S 3502-B) 

Vi kan erbjuda våra dörrar i önskad RAL-, NCS S- eller annan metallickulör utöver de inom prisgrupperna ovan, 

dessa prissätts mot förfrågan. Vi har ett stort antal kulörer i lager och möjligheten är stor att få en specialkulör 

utan längre leveranstid. 

Vi reserverar oss för att färger i detta blad kan avvika mot slutgiltigt resultat, det är ej en exakt återgivning. Ut-

skriftskvalitet men även yta, glans, ljus mm är faktorer som påverkar. Vid osäkerhet bör beslut kring kulörval göras 

med en fysisk färgkarta från färgleverantör, hör av er om ni önskar beställa en färgkarta!  

Prisgrupp 2 — Kulörer nedan finns alltid på lager och tillhör prisgrupp 2 enligt prislista.  

 

     RAL 1021         RAL 3003                     RAL 3020                       RAL 4004                      RAL 5002                      RAL 5003 

     RAL 5010         RAL 6005                     RAL 6034                       RAL 7036                      RAL 8019                      RAL 9006* 

   * RAL 9006 och RAL 9007 är metallicfärger.  

     RAL 9007*         RAL 9016                      


