NORDIC DÖRRFABRIK AB

Nordic Dörrfabrik AB
Nordic Dörrfabrik AB är beläget i
Lidköping vid södra delen av sjön Vänern.
Företaget bildades 1992 och har sedan
utvecklats till att bli en av Sveriges
största kompletta leverantör av dörrset
och glaspartier.
Nordic Dörrfabrik AB är den svenska
delen i den gemensamma skandinaviska
Nordic-gruppen. Totalt omsätter gruppen
ca 245 Mkr varav i Sverige ca 65 Mkr.
Tyngdpunkten är ett brett invändigt
dörrsortiment samt glaspartier. Vi vill
härmed erbjuda Er ett av marknadens
bredaste sortiment av invändiga
dörrsnickerier och glaspartier för
objektmarknaden.
Välkomna

NORDIC DÖRRFABRIK AB
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Tekniska begrepp

Lätta dörrar
Som rumsavskillnader i bostäder är en lätt innerdörr ett
bra alternativ. Vid val av dessa dörrar är det utseende
och yta som betyder mest. Vi levererar ett brett
sortiment av släta och formpressade dörrar, målade,
fanérade och laminat som ytbeläggning.

Massiva dörrar
På ställen där det ställes stora krav på styrka och
hållbarhet bör en massivdörr användas. Dessa levereras
med samma kraftiga sortiment av lås och gångjärn lika
klassificerade dörrar. Själva uppbyggnaden av dörren är
med hänsyn för större belastningar än en lätt dörr.

Brandklassade dörrar
Dörrset levereras i godkänd konstruktion och skyltade i
E30, EI30 och EI60. Dörrsetet skall göra byggnaden säker
vid brand, samt hindra branden för spridning till övriga
lokaler i byggnaden.

Ljudklassade dörrar
Dörrset levereras i godkänd konstruktion och skyltade i
R'w25dB, R'w30dB, R'w35dB samt R'w40dB. Denna
dörrkonstruktion används i olika skepnader att minska
störande ljud mellan olika utrymmen.
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Oslo

Rikshospitalet

Rikshospitalet flyttade från Pilestredet i Oslo centrum
till Gaustad våren år 2000. Idag är sjukhuset en
arbetsplats för över 4000 människor. Rikshospitalet är
på ca 136.000 m2 brutto golvyta. Detta inkluderar
sjukhotellet och universitetets lokaler.

Nordic var huvudleverantör till det nya Rikshospitalet med en totalleverans på ca 10.000
dörrar. Detta var en stor utmaning som testade vår kapacitet och vår kompetensnivå.
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Dörrproduktion

De senaste 10 åren har Nordic investerat mer än 90mkr i byggnader och
maskiner. Detta har gjort att produktionen idag framstår som en av
Skandinaviens modernaste dörrproducenter.

Både dörrblad och karmproduktion styrs med
hjälp av datautrustning. Alla dörrblad
identifieras med hjälp av streckkod som medför
att produkten snabbt kan spåras i fabriken.
Detta säkerställer en hög leveranspresision.

Med Nordics kompetens och maskinpark är det
bara kreativiteten som sätter gränser för
dörrens designmässiga utformning. Nordic kan
erbjuda dörrar som täcker alla brand- och
ljudkrav och som i tillägg med speciella
effekter bidrar till att skapa en trevlig och
spännande miljö.

Spårfräst

Spårfräst

Formpressad med glaskasset

Formpressad

Målad tät

Produktsortiment
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Rydskolan

På Rydskolan representeras elever för fler än 40 nationer!
Rydskolan är en grundskola för elever i åldrarna 6-16 år
med fritidshem, fritidsklubb, förberedelseklass,
integrerade särskolegrupper, heldagsskola, sjukhusskola,
modersmålsundervisning, hörselklass och träningsskola.

Nordic Dörrfabrik blev leverantör till denna skola i ett antal etapper. Det ställdes stora krav på
konstruktion, ljud- och brandkrav samt ett enhetligt utseende på dörrset och glaspartier.
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Karmproduktion

Karmar till dörrbladen blir producerat i en
modern maskinpark. Nordic producerar
karmar i önskade dimensioner, en mängd
olika träslag och ytbehandlingar enligt
önskemål.

Det produceras också ett brett sortiment av
glaspartier i träslag och ytbehandlingar lika
karm. Nordic har brandgodkänningar på
glaspartier både i klass EI30 och EI60.

Gaboonfan

Furufan

Limbafan

Björkfan

Bokfan

Produktsortiment
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Ishallen, Lidköping

Hasselblad, Göteborg

Storebrand, Aker Brygge
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Telenor, Bergen

Interiörbilder, designkontor
Göteborg
Oljemuséet, Stavanger
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Hasselblad

Världsföretaget HASSELBLAD som
finns över hela värden flyttade till
nya lokaler i Göteborg.
Nordic dörrfabrik fick förmånen att
vara dörrleverantören till Hasselblads
nya lokaler där det ställdes stora
detaljkravkrav på produkterna.

Studentbostäder för SGS

Ett komplett sortiment som Nordic
dörrfabrik kunde levera av både brand-,
ljudklassade-, lätta bostadsinner-dörrar
är ett krav för att klara av denna typ
av objekt.
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Ytbehandling

Önskas dörrbladen målade, lackade eller
laserade är det inget problem för Nordic.
Ytbehandling av dörrar göres efter
kundens önskemål. Man får fritt välja
mellan över 2500 färger på målade
dörrblad, de flesta fanértyper och ett
brett urval av Formaica dörrsortiment av
laminat. Dörrar som produceras av Nordic
kantlistas på alla sidor.

Översikten nederst på sidorna visar bara
en del av leveranssortimentet.

Hondurasmahognyfan

Körsbärsfan

Teakfan

Lönnfan

Kotofan

Produktsortiment
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Flexator

Volymbyggaren Flexator som producerar allt från
villor, skolor, vårdhem och arbetsbodar. Bilder är
från anläggningen i Gråbo.

Hög servicegrad och brett sortiment av både dörr av dörrset och övriga snickerier är något
som passar Nordic Dörrfabrik bra.
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Nordic i Skandinavien

Nordic Dørfabrikk AS
Nordic Dørfabrikk AS är beläget i Lyngdal kommun i
Vest-Agder Norge. Företaget etablerades 1993 och har
sedan dess utvecklats till att bli Norges största producent
av dörrar. Nordic Dørfabrikk har en omsättning på ca
150Mkr och 140 anställda.

Nordic Døre AS
I Silkeborg, mitt på Jylland i Danmark ligger Nordic Døre AS.
Det är ett försäljningsbolag som i huvudsak agerar på den
danska objektsmarknaden. Omsättningen är ca 30Mkr och
med 5 anställda.

Mönsterlagt fanér

Mönsterlagt fanér

Glasparti

Glasdörr med glaskassett

Spårfräst

Produktsortiment
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Datablad

A-mått

B-mått

C-mått

Glasöppningar

Trätröskel

Lätt

3.1

40

20

20

4.4

X

X

X

Massiv

3.2

40

20

20

4.4

X

X

X

Pendeldörr

3.5

40

20

20

4.4

Våtrumsdörr
alu-kantlist

3.8

40

20

20

-

Våtrumsdörr
pvc-kantlist

3.8

40

20

20

-

Klämfri dörr

3.6

40

20

20

4.4

X

X

X

Röntgendörr

3.9

40

20

20

4.4

EI30

1.1

40

20

20

1.1.1

X

EI30/R'w25dB

2.1

40

20

20

-

X

EI30/R'w30dB

2.2

40

20

20

-

X

EI30/R'w35dB

2.3

40

20

20

-

X

EI30/R'w35dB

2.4

52

20

32

-

X

EI60/R'w35dB

2.6

58

20

38

-

X

EI30/R'w40dB

2.5

58

30

28

-

X

EI30/R'w35dB
klimat

3.7

52

20

32

-

X

Beteckning
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15mm
trös.pl.

8mm
trös.pl.

Produktöversikt
Tröskellösningar
Tabellen är en enkel översikt med
RSTplata
6mm spalt

Gummitröskel
m släplist

Innfäld
tätningströskel

Utanpåliggande
tätningströskel

Våtrumströskel

Röntgentröskel

hänvisning till vår tekniska katalog, se
www.nordicdoor.no. Här finns

X

kompletterande förklaring till varje detalj.

X

Alla våre brand- och ljuddörrar är
typgodkänt av SITAC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.
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Design: Reklamebyrået Idé Trykk: Hegland Trykkeri 1005

NORDIC DÖRRFABRIK AB

Box 849, S3159 Lidköping
Tlf: 0510-86550

Fax: 0510-532430

info@nordicdorrfabrik.se www.nordicdorrfabrik.se

