KP STÅLDÖRRAR
DET SÄKRASTE VALET

INNOVATÖRER MED DJUPA RÖTTER
KPAB har varit nytänkande innovatörer ända sedan starten 1953.
Sortimentet har skiftat i takt med tiden, idag är KPAB en kvalitets
certifierad leverantör av ståldörrar, glaspartier och pulverlackering.
Beläget i Kvänum – ett litet samhälle på Västgötaslätten där
entreprenörskap och uppfinningsrikedom har långa traditioner.
Här förenas högteknologi med klurigt bondförnuft, korta beslutsvägar och ett personligt bemötande vi som familjeföretag värnar
om – och med Benders som delägare har vi resurserna som krävs
för att ständigt ligga i utvecklingens framkant.

KP STÅLDÖRRAR
Den unika, patenterade konstruktionen gör
KP Ståldörrar till det säkraste valet du kan göra!

Våra ståldörrar är skyddade av två patent, ett kvitto på en genomtänkt, nytänkande
konstruktion och ett bevis på att vi på KPAB har en stark uppfinningsrikedom.

HÖG
SÄKERHET

SVÅRSLAGNA
KULÖRVAL

KORT
LEVERANSTID

Patenterad
konstruktion,
godkänd för
RC2 och RC3
med endast
ett låshus.

Stor flexibilitet
vad gäller kulörer,
möjligt med olika
kulörer på in- och
utsida av både
dörrblad och karm.

Lagerhåller
kompletta dörrar
och standardkulörerna i vår
pulverlack finns
alltid på lager.
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FINURLIG LÖSNING
GER HÖG SÄKERHET
KP Säkerhetsdörrar och KP Branddörrar
har en patenterad förstärkning i dörrbladet som ger dörrarna en mycket hög
säkerhet både vid inbrott och brand.
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PATENTERAD KONSTRUKTION
Från oss får du svensktillverkade ståldörrar
av högsta kvalitet. Konstruktionen i våra
KP Ståldörrar är skyddad av två patent.
KP Säkerhetsdörrar och KP Branddörrar har en i dörrbladet
integrerad förstärkningsprofil som gör att det får en extra
vridstyvhet. Ett förhöjt skydd som både försvårar brytning
av dörrbladet och samtidigt gör dörren mindre känslig för
de krafter som uppstår vid en brand. En finurlig lösning som
ger dörrarna sin mycket höga säkerhet.
Förstärkningen i dörrbladen löper längs hela handtagssidan
och binder på ett unikt sätt ihop den inre dörrbladshalvan
med den yttre. På så sätt skapas även ett dolt integrerat
brytskydd. KP Säkerhetsdörrar och KP Branddörrar upp
fyller RC3 med ett låshus om godkänt daglås används,
inget extralås krävs.

DÖRRBLAD
KP Ståldörrar har en 60 mm tjock överfalsad sandwich
konstruktion med ett in- och utvändigt ytskikt i form av
pulverlackerad stålplåt.
KP Säkerhetsdörrar och KP Förrådsdörrar består av en
isolerande kärna av EPS medan KP Branddörrar isoleras
med stenull.

KARM
Som standard levereras KP Ståldörrar med karmtyp B,
karm med integrerade fasta foder på gångjärnssidan.
Dörrar kan också utan pristillägg väljas med karmtyp C,
helt utan foder.
Mot specialbeställning baserat på väggtjocklek kan vi även
erbjuda karmtyp A, foderbildande på båda sidor.
Karmtyp B

Karmtyp C
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MED STOLTHET FRÅN KVÄNUM
KP Ståldörrar är från grunden utvecklade
mot den europeiska inbrottsstandarden
EN 1627 och tillverkas i vår moderna fabrik
i Kvänum.
KPAB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och
vår flexibla produktion ger dig stor valfrihet. Våra dörrar
tillverkas och levereras i ett visst standardutförande om
inte annat önskemål lämnas. Det finns dock flera tillval
att göra både vad gäller utförande och beslagning.

TRÖSKEL
Fasad anslagströskel i stål, lackad i grå
RAL 7045 är standard på våra dörrar.
Fler tröskelalternativ finns som tillval
beroende på dörrtyp, så som ek-tröskel
för inomhusbruk, rostfri tröskelplatta
med släplist eller helt tröskellöst.

EXEMPEL PÅ TILLVAL:
- Cylinderbehör

- Dörrstängare

- Dörröga

- El-slutbleck

- Eltryckeslås

- Magnetkontakt

- Motorlås

- Nödbehör

- Sparkplåt

- Trycke

-	 Karmöverförning och kanalisation i
dörrblad för el-lås
I vår separata tillvalslista framgår vilka tillval
som är möjliga för respektive dörrtyp.
Ni hittar vår tillvalslista på www.kpab.com
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SNABB LEVERANS
Vi lagerhåller KP Förrådsdörrar för
att kunna erbjuda dem för omgående
hämtning eller leverans. De är utförda
med foderbildande karm och är lackerade
i en stilren silvermetallic, RAL 9006,
för att passa utmärkt mot de allra
flesta väggfärger.
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KP S

RAL 1035, pärlemorbeige

Vi kan erbjuda pardörrar i flera
storlekar, med infällda kantreglar
upptill och nertill i det passiva
dörrbladet.
Olika kulör på in- och utsida av
både dörrblad och karm.

KP F

NCS S 4550-B50G

KP S
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RAL 9010, 5010

KULÖRER
Flexibiliteten när det gäller kulörval
är svårslagen – du kan få olika kulörer
på in- och utsida av både dörrblad och
karm, helt enligt dina egna önskemål.
Lackeringen av dörrarna ligger oss varmt om
hjärtat, KP Ståldörrar pulverlackeras i vår egen
anläggning i Kvänum. Vår förbehandling säker
ställer god kvalitet och upp till korrosivitetsklass
C3. Glansvärde är som standard 30 vilket ger
en mattare och reptåligare finish.
Tack vare att dörrarna pulverlackeras kan vi
även erbjuda dörrar lackerade i metallic-,
pärlemor- eller strukturlack för extra finish.

GLASÖPPNINGAR
Att utrusta sin dörr med en glasöppning kan
ha flera skäl. Ge ljusinsläpp, skapa trygghet
genom insyn eller ge ett exklusivt utseende.
Bland våra tillval finns två olika glasöppningar
som standard, en rund och en rektangulär.
Den runda glasöppningen med diameter
350 mm och rostfri ram är även godkänd
för RC3 om krav på inbrottsskydd finns.
Den rektangulära ger större ljusinsläpp,
530 x 640 mm, med stålram i kulör lika
dörrblad.

9

BYGGVARUBEDÖMNING
Våra dörrar KP F och KP S
finns bedömda och publicerade
på byggvarubedömningens
webbtjänst.

KP FÖRRÅDSDÖRRAR
KP Förrådsdörrar av stål är det kloka valet i alla sammanhang där det inte finns några speciella krav på
brandskydd eller inbrottsskydd, till exempel i industrilokaler eller ekonomibyggnader. De går att få med
foderbildande och ej foderbildande karm och kan monteras i såväl inner- som ytterväggar. Med samma
grundkonstruktion och samma slitstarka ytbehandling som vårt övriga dörrsortiment.
Till våra förrådsdörrar kan du göra flera tillval. Ett populärt tillval är en glasöppning, som kan fås både i
en rund eller rektangulär form. Ett annat exempel är sparkplåt nertill på dörrbladet i rostfritt stål, denna ger
dörrbladet lite extra skydd mot tufft slitage. KP Förrådsdörrar är CE-godkända och försedda med hakregellås
som standard.

PARDÖRRAR
Vi kan erbjuda KP F som pardörrar i flera storlekar, med ett sortiment som omfattar dörrar från 14x21 upp
till 20x21. Dessutom kan vi även erbjuda våra pardörrar med infällda kantreglar upptill och nertill i det passiva
dörrbladet. Kantreglarna går att få både som mekaniska och automatiska.
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INBROTTSSKYDD

BRANDKLASS

LJUDREDUKTION

Ej klassad

Ej brandklassad

Rw 38 dB

U-VÄRDE
FRÅN

1,7 W/(M²K)

ENKELDÖRR
BETECKNING

Karmyttermått nedan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

KARMYTTERMÅTT

FRITT PASSAGEMÅTT (F) 90 °

VIKT

KP F 9 x 21

880 x 2089

757 mm

ca 65 kg

KP F 10 x 21

980 x 2089

857 mm

ca 68 kg

KP F 11 x 21

1080 x 2089

957 mm

ca 72 kg

KP F 12 x 21

1180 x 2089

1057 mm

ca 77 kg

KP F 13 x 21

1280 x 2089

1157 mm

ca 82 kg

PARDÖRR

Karmyttermått nedan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

FRITT PASSAGEMÅTT (F) 90 °

VIKT

BETECKNING

KARMYTTERMÅTT

KP F 14 x 21

1380 x 2089

1206 mm

ca 105 kg

KP F 15 x 21

1480 x 2089

1306 mm

ca 110 kg

KP F 16 x 21

1580 x 2089

1406 mm

ca 115 kg

KP F 17 x 21

1680 x 2089

1506 mm

ca 120 kg

KP F 18 x 21

1780 x 2089

1606 mm

ca 125 kg

KP F 19 x 21

1880 x 2089

1706 mm

ca 130 kg

KP F 20 x 21

1980 x 2089

1806 mm

ca 135 kg
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KP SÄKERHETSDÖRRAR
Våra säkerhetsdörrar ger ett utmärkt skalskydd för bostäder, skolor, kontor eller industribruk. Du kan
få dörrarna med foderbildande utsida eller ej foderbildande karm. Den patenterade, extraförstärkta
konstruktionen, med integrerat, dolt brytskydd, skyddar mycket effektivt mot intrång. Dörrarna är provade
av RISE mot inbrottsstandarden SS-EN 1627.
KP Säkerhetsdörrar är försedda med låshuset ASSA 510-50 som standard, vilket tillsammans med
bakkantssäkringar och tre gångjärn gör att de uppfyller inbrottsskyddsklassen RC3 utan dubbla låsenheter.
Liksom med våra övriga dörrar har du en unik valfrihet när det gäller kulörer, även KP Säkerhetsdörrar går
att få med olika kulör på in- och utsida av både dörrblad och karm.

INBROTTSSKYDD

BRANDKLASS

LJUDREDUKTION

RC2, RC3

Ej brandklassad

Rw 38 dB

ENKELDÖRR
BETECKNING
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U-VÄRDE
FRÅN

1,7 W/(M²K)

Karmyttermått nedan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

KARMYTTERMÅTT

FRITT PASSAGEMÅTT (F) 90 °

VIKT

KP S 9 x 21

880 x 2089

757 mm

ca 65 kg

KP S 10 x 21

980 x 2089

857 mm

ca 68 kg

KP S 11 x 21

1080 x 2089

957 mm

ca 72 kg

KP S 12 x 21

1180 x 2089

1057 mm

ca 77 kg

KP S 13 x 21

1280 x 2089

1157 mm

ca 82 kg

KP BRANDDÖRRAR
Likt KP Säkerhetsdörrar har KP Branddörrar också den patenterade
förstärkta konstruktionen vilket gör att vi kan erbjuda våra branddörrar klassade i antingen RC2 eller RC3. KP Branddörrar är testade
av RISE för att stå emot brand upp till 60 minuter och kan även
uppfylla kraven på rökgastäthet enligt såväl Sa som S200.
Samma moderna design och höga finish som våra övriga dörrar.
Branddörrarna går att välja med foderbildande utsida eller ej foder
bildande karm, för montering i såväl ytter- som innerväggar.
Även med våra KP Branddörrar har du möjlighet att få olika kulör på
in- och utsida av både dörrblad och karm.

BBR 5:2311
Enligt BBR 2011:6 avsnitt 5:2311 kan branddörrar generellt utföras enligt principen: ”Dörrar med krav på
brandmotstånd EI XX kan utformas i lägst klass EI215/EW XX…”. Boverket har infört ett undantag för
ståldörrar då det kan vara svårt att klara kravet på isolering under en längre tid på grund av värmeledningen
i genomgående konstruktionsdelar. Ståldörrar bedöms mot bakgrund av beprövad erfarenhet vara tillräckligt säkra och därav har detta undantag införts.
KP Branddörrar uppfyller EI215/EW30 och EI215/EW60 vilket enligt boverkets riktlinjer gör dem godkända
för användning där krav på brandklass EI30 eller EI60 föreligger.

BRANDKLASS

BRANDGASTÄTHET

INBROTTSSKYDD

LJUDREDUKTION

EI215 EW30 (EI30)

Sa, S200

RC2, RC3

Rw 38 dB

FRÅN

EI215 EW60 (EI60)

Sa, S200

RC2, RC3

Rw 38 dB

1,7 W/(M²K)

ENKELDÖRR
BETECKNING

U-VÄRDE

Karmyttermått nedan avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

KARMYTTERMÅTT

FRITT PASSAGEMÅTT (F) 90 °

VIKT

KP B 9 x 21

880 x 2089

757 mm

ca 78 kg

KP B 10 x 21

980 x 2089

857 mm

ca 82 kg

KP B 11 x 21

1080 x 2089

957 mm

ca 87 kg

KP B 12 x 21

1180 x 2089

1057 mm

ca 94 kg
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STANDARDKULÖRER
Prisgrupp 1 - Kulörerna nedan finns alltid på lager och samtliga i prisgrupp 1 kan väljas utan pristillägg.
Grundfärg
(NCS S 2010
R90B)

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9010

RAL 7040

(NCS S 1502-Y)

(NCS S 0500-N)

(NCS S 9000-N)

(NCS S 0502-Y)

(NCS S 3502-B)

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7045

RAL 7047

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

RAL 5000

* RAL 9006 och RAL 9007 är metallicfärger.

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 9007

RAL 9016

*

*

Vi reserverar oss för att färger i denna broschyr kan avvika mot slutgiltigt resultat, det är ej en exakt återgivning.

STÅLDÖRRAR
&

GLASPARTIER
EN KOMPLETT KOMBINATION

Av KPAB kan ni få helheten av glaspartier
och ståldörrar från en och samma leverantör.
Entrépartier, fönster eller glasfasader av
aluminium kompletterat med ståldörrar är
en helhet vi gärna erbjuder.

MED STOLTHET
FRÅN KVÄNUM

www.kpab.com

KP STÅLDÖRRAR
Svensktillverkade ståldörrar av högsta kvalitet,
med en nytänkande konstruktion skyddad av två patent
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