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STÅLDØR

Vidste du at en ståldør både kan være 
modstandsdygtig overfor brand/lyd 
og samtidig se stilfuld ud?

Nordic Door præsenterer ståldøre 
som opfylder branchens strengeste 
krav til brand, lyd, røg og sikkerhed i 
tillæg til kvalitet og design.

Det er ståldøre der egner sig godt til 
offentlige miljøer som for eksempel 
sygehuse og lignende, skoler, 
børnehaver, hoteller, lejligheder, 
kontorer, parkeringsanlæg, 
lagerlokaler samt andre steder 
hvor der er store krav til døre 
med lang holdbarhed og levetid.



Vore ståldøre er testet og certificeret efter 
Europæisk standard.

Dørene er konstrueret til at have en høj brandmodstand/
lydreduktion samtidigt med at de bidrager til at forhindre 
gennemtrængning af røg.

Vi tilbyder:

• Klassiske ståldøre, se s. 4
• Stålprofildøre, se s. 5
• Lagerførte ståldøre, se s. 6
• Sikkerhedsdøre, se s. 7
• Fransk dør (ingen klassificeringsevner), se s. 8

STÅLDØRE TIL BRAND, LYD, 
RØG OG SIKKERHED

I samarbejde med



STANDARD 
STÅLDØRE
Nordic Door's standard ståldøre kan anvendes som både indvendige 
og udvendige døre. De egner sig derfor godt til industribygninger, 
boligbyggeri og kontorbygninger.

Dørene leveres både som enkelt eller 2 fløjet døre. Kan leveres i 
forskellige størrelser, farver, med og uden glas samt forberedt for 
forskellige beslag.

Ståldørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og 
klassificeres som:

Ei260 (1fl. og 2fl.) , Ei260/Rw36dB (1fl.) , Ei260/Rw40dB (1fl.),  
Ei260/Rw42dB (2fl.) og Ei2120 (1fl. og 2fl.) samt at de har en  
røg-klasse Sₐ/S200. Ståldørene med lyd er kun godkendt med 
bundstykke. EI60 med bundstykke 1fl. er Rw36dB og 2fl. er Rw41dB.

Dørene kan leveres i korrosionsklasse C3 til C5. Leveres med beslag 
som kuglebærende hængsler og bundstykke i rustfri stål. 
Kan leveres som varmeforsinket, rustfri eller syrefast udførelse. 
Døren er bestillingsvare.
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For yderligere information kontakt en af vore sælgere.
Sælger information finder du på vores hjemmeside:
www.nordicdoor.dk/kundeservice



STÅLPROFILDØRE
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En stålprofildør er en elegant ståldør med gode 
egenskaber, som forhindrer spredning af brand.

Store glasoverflader i stålprofildøre er specielt egnet til 
at adskille sektioner på steder hvor mange mennesker 
opholder sig, så som kontorer, indkøbscentre,
trapperum, korridorer, skoler og andre offentlige eller 
private bygninger.

Stålprofildørene leveres enten som enfløjet eller tofløjet 
i forskellige størrelser og kan benyttes som indvendig 
eller udvendig dør. Stålprofildørene er testet og 
certificeret efter Europæisk standard og klassificeres 
som: EI230 og EI260. Døren er bestillingsvare.

• Brandklasse: EI230 og EI260  

• Røgklasse: Sₐ/S200 

• Farve standard: RAL 9010, RAL 7001 
(sølvgrå), RAL 8014 (sepiabrun)  
RAL 9007 (grå aluminium), RAL 7024  
(graffittigrå), RAL 9006 (hvid aluminium).  
Andre farver på forespørgsel.

 
 

For yderligere information kontakt en af vore 
sælgere. Sælger information finder du på vores 
hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice



LAGERFØRTE STÅLDØRE
For hurtig levering kan vi tilbyde vore lagerførte 
ståldøre i EI260/Rw40dB  i et eller tofløjet udførelse 
med smygkarm eller geriktkarm. Det er ståldøre i høj 
kvalitet med et enkelt design, der er beregnet til 
indvendig og udvendig brug.
 
Ståldørene er godt isolerede med en overflade i  
pulverlakkeret stål. De leveres med bundstykke HC 
anslag i rustfrit stål. Dørene leveres med brand- og 
lydklasse EI260/Rw40dB og har røgklasse Sₐ/S200.

Der er 2 alternativer til karmen: 

• Gerikt hængselside 
36mm x 112mm 
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 
836mm/894mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr 
= 1278mm/1394mm 
 

• Smygkarm 
48mm x 112mm 
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 
860mm/918mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr 
= 1302mm/1418mm

 

Leveres også med justerbare monteringshylstre og med 
færdig isoleret karmprofil for at forenkle monteringen.

For yderligere information kontakt en af vore sælgere.
Sælger information finder du på vores hjemmeside:
www.nordicdoor.dk/kundeservice
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• Korrosionsklasse: C3

• Farve standard: RAL9010 (glans 30)

• U-værdi: 1,41 W/m2K

• Beslag: Låsekasse LK565 og 2 stk. hængsler 

med kuglelejer. Slutstykket tilsvarer stolpe 

eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørpladen >12 

har 3 stk. hængsler.

• Størrelser: Enkeltfløjet - 9/10 x 20M og 

8/9/10/11/12/13 x 21M.  

Tofløjet - 15/18 x 21M
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SIKKERHEDSDØRE

Sikkerhed bliver stadig mere vigtig. For at 
være på den sikre side, kan det være en god 
ide at overveje en sikkerhedsdør til områder 
med øget risiko for indbrud.

Med en sikkerhedsdør fra Nordic Door i 
sikkerhedsklasse RC3, vil døren modstå 
indbrudsforsøg i mindst 4 minutter, hvor 
tyven aktivt forsøger at åbne døren ved hjælp 
af værktøj som for eksempel et brækjern.

Dørene er enkeltfløjede og leveres enten som 
indvendig eller udvendig dør. Dørene kan 
bestilles med forskellige overflader og farver.

Sikkerhedsdørene er testet og certificeret 
efter Europæisk standard og klassificeres som: 
EI230/Rw36dB og EI260/Rw40dB, og har en  
røgklasse Sₐ/S200.

Størrelser: 

 
EI230/Rw36dB - max bredde og højde:  
1170 mm/2270 mm

EI260/Rw40dB - max bredde og højde: 
1170 mm/2280 mm

Døren er bestillingsvare. 

For yderligere information kontakt en af vore 
sælgere. Sælger information finder du på vores 
hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice



FRANSK DØR
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Den franske dør er en designfuld indvendig dør, 
med slanke profiler som gør, at der kommer 
større lysindfald ind i rummet. Perfekt til den 
som ønsker større mere rummelighed og 
åbenhed.

Døren egner sig godt til lokaler i både privat 
som offentligt brug.

Leveres som standard i RAL9005 - sort, men 
kan også leveres i andre RAL eller NCS farver 
mod pristillæg.

Max størrelse for enkelt fløjet: 1200x2400mm
Max størrelse for to fløjet: 2400x2400mm.
Døren er en bestillingsvare.

• Hængsler: påsvejsede med kuglelejer 100/16mm 

med messingskiver (afhængig af dørpladestørrelse 

2-3 stk./dørplade).

• Glas: 4mm hærdet (i henhold til EN 12600  

sikkerhedsklasse 1C3)

• Profildybde - 50mm stål

• Dobbelt tætteliste mellem karm og dørplade.  

Dørpakninger og glaspakninger er lavet af  

højkvalitets EPDM-gummi. Det er muligt at bruge 

børstepakning under dørpladen.

• Rammemateriale - Stål

• Lås – Paskvil, Roca AN 849 CR.  

 
          

          Tilbehør:
          Fast side- og overfelt

For yderligere information kontakt en af vore sælgere.
Sælger information finder du på vores hjemmeside:
www.nordicdoor.dk/kundeservice

Vælg 
mellem 6, 8 

eller 10 
glasruder Se den franske dør i vort 

showroom hos House Of Builders 
i Oslo.



Kan leveres i uklassifisert og opp til EI120 i brann-
motstand. Fås i enten skyvedør, og 1 eller 2 fløyet.

Vi har ståldøre til de fleste offentlige 
bygninger, som sygehuse og lignende, 
skoler, hoteller, lejligheder, kontorer, 
parkeringsanlæg og lagerlokaler.
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Besøg vores hjemmeside på www.nordicdoor.dk  
eller vore sociale medier

 

 

Nordic Door AS
Priorsvej 21B

8600 Silkeborg

tlf. 86812814


