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KP Ståldörrar pulverlackeras i vår egen anläggning där förbehandlingen säkerställer god kvalitet och upp till 
korrosivitetsklass C3. Glansvärde är 30 vilket ger en matt och reptålig finish. Som standard levereras dörrarna med vit 
karm i RAL 9010. Kulör på dörrblad väljer ni ur prisgrupp 1 eller 2 nedan. Om annan kulör önskas på karmen eller 
kulör likt dörrblad anges det vid beställning.

Med vår flexibla konstruktion kan vi mot beställning erbjuda olika kulör på in– och utsida av dörrbladet.
Om dörrblad och karm önskas i grundmålat utförande för senare övermålning kan grundfärg väljas som en av 
kulörerna i prisgrupp 1.

Grundfärg
(NCS S 2010

R90B)

RAL 9002
(NCS S 1502-Y)

RAL 9003
(NCS S 0500-N)

RAL 9005
(NCS S 9000-N)

RAL 9010
(NCS S 0502-Y)

RAL 7040
(NCS S 3502-B)

RAL 5000 RAL 7045 RAL 7047

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

RAL 3003 RAL 3020 RAL 4004 RAL 5002 RAL 5003

RAL 5010 RAL 6005 RAL 6034

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

RAL 1021

RAL 7036 RAL 8019 RAL 9006
     *

RAL 9007
     *

RAL 9016
* RAL 9006 och RAL 9007 
är metallicfärger

Vi kan erbjuda våra KP-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. Utskriftskvalitet men även yta, glans, ljus m.m. 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.
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