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Ytterdörrar - Garageportar - Sidoljus - Innerdörrar

Maxa din dörr!

Vi optimerar dörren efter dina behov!

Enhetlig design på
dörr och garageport

Garageport och ytterdörr är en stor del av
”husets ansikte”. Läs om hur vi kan tillgodose
dina önskemål!

Tips och Inspiration
Enkla rena linjer och tidlöshet, funktionalism,
balans, harmoni och gediget hantverk.
Läs om våra olika stilar på dörrar och portar!

Handla hemma
eller i butik
www.dieden-ekodoor.se

Välkommen
till vår

Nya
webshop

Din
guide
till rätt
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Fira hela
året med oss!
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Vår nya webbsida
med shop!
Även om du beställer via vår webbsida
så hämtar och betalar du tryggt och
säkert hos din lokala bygghandel.
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Så enkelt köper du
en produkt från
Dieden-Ekodoor!
Beställ hemma i vår
webbshop. Betala och hämta
tryggt ut din dörr hos din
lokala bygghandel.
På vår webbsida och webbshop
www.dieden-ekodoor.se kan du direkt
se och jämföra dörrar, tillval och priser samt
handla dygnet runt. Du kan beställa i vår
webbshop, men du hämtar alltid ut din
vara hos valfri återförsäljare nära dig som
hanterar ditt köp. Allt betalas när du hämtar
ut din beställning. Säkert och tryggt.

Vi hjälper dig att hitta en
återförsäljare nära dig
Titta, jämför, fråga och känn. Vi har många
duktiga återförsäljare och dörrutställningar
runt om i landet.
Samtliga återförsäljare och butiker med
dörrutställning hittar du på vår hemsida,
www.dieden-ekodoor.se.
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Vi har lösningen
för dina behov!
För oss är målet att sälja högkvalitativa och
funktionella dörrar, portar och tillbehör till ett
bra pris. En bra måttstock på hur vi lyckats är
alla våra nöjda kunder.

INNERDÖRR
Snygga innerdörrar för
hemmets alla rum.

sid 60-62

SNYGG & SÄKER

ELEGANTA
PORTAR

Vi är en av de första
leverantörerna i Europa med
klassade dörrar i trä.

Våra rejäla designportar
i trä kan fås som både
vipp- och slagport.

Flera av våra modeller kan
även fås säkerhetsklassad.
Brand, Ljud och Inbrott.

Välj samma design på
port och dörr för en
elegant och enhetlig fasad!

sid 13

sid 46-49

UR och SKUR-läge?
Dörrar som t ex vetter mot havet
eller har ett öppet söderläge slits
extremt hårt av väder, sol och vind.
Då är det läge för Ur och Skur.

sid 12
UNDERHÅLLSFRI PORT
Ja, visst finns den! FAVORIT är vår
storsäljare som håller i längden.

sid 50-51
6

Läs m er om
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PARDÖRR
Alla dörrar i vårt sortiment
kan även fås som pardörr.

sid 34-35

ENTRÉTAK
Snyggt skydd för både
dig och din dörr!

SIDOLJUS

sid 36
ENERGISNÅL
Sänk dörrens
U-värde med 30%!

sid 11

Släpp in mer ljus
i hallen. Ett sidoeller överljus
höjer intrycket
av entrén.

sid 33

VIPPORT
En funktionell och tålig
lösning som kräver minimalt
utrymme.
Vi tillhandahåller vipportar
i flera olika utföranden i
både trä och stål.

sid 44-54
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YTTERDÖRRAR
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JUBEL 01E1

YTTERDÖRRAR

TRADITION

RE T RO

SA MT I D

Vilken är din dörr?

För att underlätta dörrvalet har
vi delat in våra ytterdörrar i serier.
SAMTID, RETRO och TRADITION.

Så här funkar informationen

Prova dörren!

För att underlätta ditt dörrval så mycket som möjligt har vi samlat alla fakta du
behöver direkt vid varje dörrmodell.

Standardutförande
Standard för våra dörrar innebär högsta kvalité med dubbelt ramträ,
15 års formgaranti och 5 års fabriksgaranti.

Dörrmodell/namn

DÖRRNAMN

Färg
Dörren går att få i vitt, valfri NCSeller RAL-färg.

Träslag
Dörren går även att få i något av våra
träslag. Se prislista eller besök vår
webbshop www.dieden-ekodoor.se
för vilka träslag som gäller för specifik
dörr.
Träslag i vårt sortiment: ek, furu,
teak, wenge, ceder och gabon.

Möjliga tillval
Tillval - ENERGI
Extra isolering och lägre
U-värde. Läs mer på s 11.

Riv ut dörrväljaren längst bak i
katalogen och prova hur dörrarna
ser ut mot olika fasadtyper.

Ta hand om
dina dörrar
Tänk på att alla dörrar
måste vaxas minst en gång
per år för att garantin ska
gälla. Se mer sid 39.

Tillval - UR OCH SKUR
Extra starkt ytmaterial för
dörrar på utsatta lägen.
Läs mer på s 12.
Tillval - KLASSAD DÖRR
Brand, ljud, inbrott, vi kan
erbjuda klassade dörrar i trä.
Läs mer på s 13.

På produktsidorna s.14-35
hittar du allt du
behöver veta om
våra dörrar
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Vi garanterar
att våra dörrar
håller i längden
Hos oss är det standard med dubbla ramträ,
aluminiumplåtar och kraftig karm i alla dörrar.
Hög kvalité är självklart för alla dörrar vi tillverkar.

Skulle vi nöja oss med enkel ram och smalare karm när vi t illverkar
dörrar skulle kvalitén bli lidande. Och vi skulle heller inte kunna
lämna 15 års garanti på formstabiliteten eller 5 års fabriksgaranti.
Nu både kan och gör vi det.
TJOCKARE
KARM

DUBBELT
RAMTRÄ

10

Köper du en dörr från oss köper du också stabilitet som håller över
tiden. Det kan inte bli mycket bättre. Kvalitén syns inte på utsidan,
men det känns och hörs.
För oss är det självklart att en bra dörr ska hålla för att öppnas och
stängas tusen och åter tusen gånger. Bland annat därför kan vi
CE-märka varje dörr vi tillverkar. Tillverkningen är dessutom
miljö- och kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Tillvalen Energi, Ur och Skur och Klassade dörrar är alla baserade på
vår höga kvalitet.

YTTERDÖRRAR

Nybyggt?
Energismart?
Om du vill ha en dörr som släpper ut
upp till 30% mindre energi, bör du välja
tillvalet ”Energi”!

40% MER
ISOLERING
Dörrar som kan fås med
tillvalet ENERGI är märkta
med symbolen här intill

Energifönster är sedan länge en verklighet. Nu finns ”Energidörren”.
Konstruktionen i en dörr med energitillägg är tätare och den har
tjockare isolering, väljer du en dörr med fönster monterar vi in
superenergiglas.
U-värdet på dörrbladet är 0,47 och på hela dörren inklusive karm
är U-värdet 0,79. Sänk värmeförlusten med 30% till en marginell
merkostnad.
Med Energi-tillägget har vi skapat en ny standard för ytterdörrar,
utan att kompromissa på design. Utvecklingen av energitillägget är
ett resultat av vår satsning på energibesparing och arbete med en
lägre miljöbelastning.

DUBBEL TÄTNING
(BÅDE KARM
OCH DÖRRBLAD)

Alla våra dörrar har 15 års formgaranti och 5 års fabriksgaranti.

11

Södersol?
Kustnära?
Fritt läge?
Om du vill ha en dörr som tål tuffa
förhållanden och har en extra tålig yta,
bör du välja tillvalet ”Ur och Skur”!

EXTREMT
SLITSTARKT
YTMATERIAL

Dörrar som kan fås med
tillvalet UR OCH SKUR är märkta
med symbolen här intill

Sol, vind, sand, is, fukt och salt sliter extremt hårt på alla ytor och material.
För dörrar som sitter på extra utsatta lägen t ex vid kusten, eller i ett öppet
söderläge har vi tagit fram Ur och Skur. Det innebär att vi förser dörren med
ett extremt slitstarkt ytmaterial som tål allt från sommarens brännande sol till
ihållande regn, blåst och iskalla vinternätter.
Alla våra dörrar har 15 års formgaranti och 5 års fabriksgaranti för extra
trygghet.
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YTTERDÖRRAR

Värdesaker?
Stöldbegärligt?
Brandrisk?
Om du vill ha en dörr med högre
säkerhet mot inbrott, ljud och brand
bör du välja ur vårt klassade sortiment!

IN

BR

OT
T

S-S
KI

KT

BRAND-SKIKT

Dörrar som kan fås med
tillvalet KLASSADE DÖRRAR är
märkta med symbolen här intill

LJUD-SKIKT

STÅLFÖRSTÄRKNING
Vår Klassade dörr stänger ute fyra
I KARM
oönskade besökare - tjuvar, ljud, brand och rök.
Klassade dörrar är ett tillval där vi har skapat en av de första
klassade trädörrarna i hela Europa.
FÖRSTÄRKNING

Vid test hos Statens Provningsanstalt har dörrarna stått emot
inbrottsprovarnas angrepp och är därför klassade som RC2
eller RC3 enligt EN 1627.

DUBBEL TÄTNING
(BÅDE KARM
OCH DÖRRBLAD)

Inbrott: Klass RC2 eller RC3
Ljud: RW 40 (-1;-4) dB eller RW 43 (-1;-3) dB
Brand: EI 30
Precis som våra andra dörrar lämnar vi 15 års formgaranti
och 5 års garanti.

BILDEN VISAR EN
KLASSAD DÖRR I LJUD
BRAND OCH RC3
13

SAMTID DÖRRSERIE

Denna dörr
har tillvalet
liggande
faner!

MODERN
ENKEL
AVSKALAD

14

MERIT 305Y

YTTERDÖRRAR

Samtid för oss betecknas av enkla rena linjer och tidlöshet.
Men också av uttrycksfrihet. Med en enkel bas
kan vi influeras friskt från olika stilar.

SAMTID

SAMTID

SKAPA

2. Våga välja färg
Svart, vitt och grått i all ära, men tänk vad
mycket färg kan göra för uttrycket av ett
hem. Vi kan producera din dörr i vilken färg
du vill (RAL eller NCS).

3. Detaljerna
Med små medel kan du enkelt
sätta egen prägel på entrén.
Tänk fritt i färg, form och storlek
på t ex husnummer, namnskylt
eller ytterbelysning.

4. Testa

Dörrväljaren!
Entrédörren är ”husets ansikte”.
Du kan få precis den dörr som passar bäst för
dig och ditt hus. För att underlätta valet har vi
skapat Dörrväljaren:
Det är bara att sätta igång och prova!
(Du hittar dörrväljaren längst bak i katalogen).

1. Trädgården

5.

Prunkande rabatter, ogräsfria gångar och perfekta
gräsmattor. Visst är det vackert men det kräver en hel
del tid och underhåll.
Tänk kreativt, och i olika nivåer. En stor sten på en platt
gräsmatta kanske gör mer effekt än en rabatt. Träd tar
tid att växa men ditt hus kommer stå kvar i många år.
Anpassa trädgården efter era liv. Bara några rejäla
krukor vid entrén kan varieras med växter efter årstid
och är både lättskött och vackert.

Sikt ut och
ljus in
Finns det familjemedlemmar i olika
höjd som gärna skulle vilja se vem
som kommer?
Fönster ger extra ljus in och går att
placeras var du vill på dörren.

STRATUS 1500

6. Smart med tak
När det regnar, du kommer med kassar från matbutiken
i båda händerna och har glömt i vilken ficka n
 ycklarna
ligger i, då är det skönt att stå under tak. Fördelarna
med ett entrétak är uppenbara. Läs mer på s. 36.

JUBEL 03E1
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SAMTID DÖRRAR UTAN GLAS
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NY HE T!

VARBERG 1200

UR OCH SKUR 3G00

YTTERDÖRRAR

BROBY 1500

OSLO 1000

SAMTID UTAN GLAS

Snyg g dörr lä ng re !

Vaxa din dörr minst en
den
gång om året för att
ge.
ska hålla sig snygg län

Läs me r på sid 39

PLUS 4000

PLUS 4100

MERIT 3000

LUND 1700

LOMMA 1600

HYLTA 9700

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

NY HE T!

NOVA 9600 NY HE T!

NACKA 1300

KALMAR 1100

KALMAR 1100 EK
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SAMTID DÖRRAR MED GLAS
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UR OCH SKUR 3GE1

N

1
7

N

7

90

1

ÖRR
UMSD
JUBILE

90

N

1
7

N

90

90

1

r r f i l?
R ä t t d ö ö r r f i l?
R ät t d

LEUM

LEUM

OSLO 1001

OSLO 10G2

OSLO 10D3

OSLO 1036

OSLO 10G1

OSLO 10F1

OSLO 10E1

SAMTID MED GLAS

OSLO 1017

YTTERDÖRRAR

OSLO 1011

Alla våra dör ra r som
ha r uta np åliste r fräser
vi frå n hel t sty ck e.
Ge dig et och hållb ar t!

OSLO 10F1 SPRÖJS

OSLO 10Y1

OSLO 103Y

Våra dörrar levereras som standard med list i samma färg som dörrbladet.
Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

OSLO 105Y

OSLO 10H8

19

OSLO 10E2

OSLO 1009

OSLO 10FF

OSLO 10B3

Kv alité n i et t
dörr ha nd ta g kä nns!
På sid 40-41 hittar du
du
handtag och lås som
rr.
dö
din
till
lja
vä
kan

20

HYLTA 9722 NY HE T!

PLUS 40H1

PLUS 40J1

PLUS 40C1

PLUS 40D3

PLUS 40G1

PLUS 40G2

PLUS 40G3

MERIT 30C1

MERIT 30EF

Våra dörrar levereras som standard med list i samma färg som dörrbladet.

MERIT 30G2

MERIT 303Y

MERIT 305Y

MERIT 30CH

MERIT 30G3

MERIT 30Y1

SAMTID MED GLAS

MERIT 30G1

YTTERDÖRRAR

MERIT 30E1

Alla våra
dörr m od ell er ka n
äv en fås som
pa rd ör r!

VARBERG 1211

VARBERG 12Y1

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

VARBERG 1217

NACKA 133B

LUND 1713

21

22

LOMMA 163B

LOMMA 1604

LOMMA 1617

GENEVE 7521

KALMAR 1101

UR OCH SKUR 3GC1

UR OCH SKUR 3GG1

UR OCH SKUR 3GG2

UR OCH SKUR 3GG3

UR OCH SKUR 3GEF

UR OCH SKUR 3GE1

UR OCH SKUR 3GCH

UR OCH SKUR 3GY1

UR OCH SKUR 3G3Y

UR OCH SKUR 3G5Y

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

YTTERDÖRRAR

SAMTID MED GLAS

23

OSLO 10B3

RETRO DÖRRSERIE

TIDSTYPISK
GEDIGEN
FUNKTIONELL
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RETRO 18E1 + SL 111

YTTERDÖRRAR

Vår retroserie inspireras av 40- 50- och 60-talet och den tid då flera av
Sveriges ”moderna” hem byggdes. Funktionalism är ett karaktärsdrag
för denna tid som än eller igen, präglar våra ideér om hemmet.

RETRO
Under de senaste åren
har vi fått många
förfrågningar på dörrar
som passar till hus från
40-, 50- och 60-talet.
Vi har därför givit våra
designers uppgiften att
gräva i gamla arkiv och
inspireras av bilder från
en tid då svenska familjer
fick möjligheten att bygga
egna hem.

1. Äkta Gabon

3. Trädgården
Rekreation och friskt uteliv är hörnstenarna
i funktionalismens idé om trädgården.
Lättskött och utan en massa arbetskrävande
odlingar och rabatter. Marktäckare, stora
perenner och blommande buskar ger rätt
karaktär åt ”Retro-trädgården”.

4. Material

5. Mönster

Plast, exotiska träslag och enkla järnrör i
räcken, möbler och staket är alla något
som kännetecknar retostilen. Lek med
material, färger och former för att hitta
rätta känslan.

Plattor, eller marksten lagda som
små gångstigar i gräsmattan eller
i ett vackert mönster långs
entrégången är ett effektfullt
sätt att ge liv och karaktär åt
”retro”-huset.

Många av dessa egnahemsvillor får nu nya ägare som
vill renovera dem enligt den
tidens uttryck. Därför har vi
lanserat en begränsad men
väldigt fin serie dörrar som
passar villor från åren då
det byggdes så många
svenska hem. Beställ dörren
i gabonträ för att få den
äkta retrokänslan.

2. Skönt häng

6. Glasklart

En hängmatta är lite av den
ultimata utemöbeln. Bekväm,
fridfull, lättskött. Hängmattor
finns i alla storlekar, även med
plats för hela familjen.

RETRO 1800

RETRO

RÄTT

Alla fönster och glasningar
kan fås med olika typer av
glas. Vill du kunna se ut
eller är glasningen mer för
ljus-insläpp. Läs mer om
våra olika glas på s. 39.

RETRO 18E1

RETRO 18Q1

RETRO 18Q1 (EK)

Alla dörrar i
Retroserien
kan fås i:
•
•
•
•
•

Vitt (MDF*)
Valfri NCS (MDF*)
Ebenholtssvart Gabon (bets)
Mahognyröd Gabon (bets)
Ek

*Obs! Tänk på att målad MDF är
täckmålad. Har ej ”trästruktur”
som hos Gabon och Ek.

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.
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TRADITION DÖRRSERIE

KLASSISK
DETALJERAD
ELEGANT
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DALBY 7910

YTTERDÖRRAR

Tradition ligger i botten för våra estetiska värderingar.
Balans, harmoni, gediget hantverk och ett stort värde i detaljer
som har förfinats under många generationer.

TRADITION

TRADITION

TÄNK

1. Trädgården
En balans mellan mjuka former,
karaktärsfulla fruktträd, symmetri
och dignande klätterrrosor. Den
traditionella trädgården är
genomtänkt och har plats både för
avkoppling och nytta.
Symmetri är viktigt om du vill skapa
en trädgård åt det klassiska hållet.
Formklippta träd och buskar i olika
höjd och planteringar inramade av
låga byxbomhäckar. För en mer
traditionellt lantlig trädgård är det
värt att satsa på växter som klätterrosor, Rhododendron, magnolia och
lavendel. Sen är det bara att längta
och njuta av färgprakt och dofter.

3. Dörr och port i samma design
För en enhetlig fasad
så kan du få i princip
alla våra dörrar även
som garageport.
Våra DESIGN-portar i
trä finns som vipp eller
slagport.

2. Staket
Nyttan med ett staket kan vara att hålla barn
och hundar på insidan, eller utsidan, att
markera en gräns eller av rent estetiska själ.
Ett vackert och traditionellt målat staket,
spalje eller grind ramar in och förhöjer den
rumsliga känslan av trädgården.

4. Färg
Generellt kan man
säga att standardkulörerna i svensk
dörrhistoria är grön,
engelskt röd,
ockragul och grå.

6. Bänk

5. Överljus
Ett överljus ger i förhållande till sin storlek
väldigt mycket ljus, då solstrålarna som
kommer in häruppe även reflekteras i taket
innanför. Förr i tiden, innan tekniken för att
sätta fönster i dörren förfinats hade man
nästan alltid ett överljus ovanför dörren för
att få in ljus i farstun. Ofta i kombination
med en pardörr.
Läs mer om överljus på s. 33 och om
pardörrar på s. 34-35.

En bänk i trädgården
eller utanför entrén är
både klassiskt och
praktiskt.
Njut av utelivet nära
någon du tycker om.

MALUNG 2510
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TRADITION DÖRRAR UTAN GLAS
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DALBY 7900 EK

MALUNG 2500

VETLANDA 7700

DELSBO 7800

VITTORIA 3800

HAMBURG 3900

DALBY 7900

SKOG 9200

SKOG 9300

TRADITION UTAN GLAS

BEVERLY 6200

YTTERDÖRRAR

BEVERLY 6300

Läs m er om
tillva len E ne rg i,
U r oc h Sk ur oc h
våra kl assa de dörr ar
på sid or na 10 -13

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

G å in på

ww w.die de n- ekod
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-Där ka n du en kelt
oc h snabbt se pr ise t på
alla m od ell er oc h
ut föra nd en
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TRADITION DÖRRAR MED GLAS
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VETLANDA 7704

BEVERLY 6302

BEVERLY 6301

MALUNG 2510

MALUNG 2514

VETLANDA 7701

VETLANDA 7704

DELSBO 7801

DELSBO 7804

DELSBO 7820

TRADITION MED GLAS

BEVERLY 6310

YTTERDÖRRAR

BEVERLY 6304

VETLANDA 7736

Alla våra dör ra r som
ha r uta np åliste r fräser
vi frå n hel t sty ck e.
Ge dig et och hållb ar t!

Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

31

VISBY 2219

SKOG 9203

VITTORIA 3817

SKOG 9303

HAMBURG 3916

DALBY 7910

Läs m er om
tillva len E ne rg i,
U r oc h Sk ur oc h
våra kl assa de dörr ar
på sid or na 10 -13

Alla våra
d ör rm od elle r ka n
ä ve n fås so m
p a rd ör r!
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Alla Dieden-Ekodoors ytterdörrar kan fås som pardörr.

YTTERDÖRRAR

SIDO- & ÖVERLJUS

TRADITION MED GLAS

LOMMA 1617 + SL110

SL 110

SL F1

SL D3

SIDO- OCH ÖVERLJUS

SL 110 EK

SL 111

Släpp in ljuset
Med sidoljus och överljus får du en entré som
ger ett extra välkomnande intryck. Effekten
på insidan är uppenbar.
In strålar ett dagsljus som gör att hallen upplevs rymligare. Bara en extra glasyta bredvid
dörren gör mycket. Utöver våra standardmått,
kan vi givetvis tillverka ett entréparti som du
blir ensam om. Utmana oss med dina egna
tankar och idéer.

SL 321

SL B3

SL 3B

SL 631

SF 80

SF 81 SPRÖJS
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PARDÖRRAR
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VETLANDA 7700 PARDÖRR

YTTERDÖRRAR
PARDÖRRAR

Alla våra dörrmodeller
kan även fås som pardörr.
Pardörrar är lite av en specialitet som vi har
blivit kända för. Vi gör även pardörrar till
smalare öppningar och gör då dörrhalvorna
olika breda utan att det syns. En ”falsk delning” kräver erfarenhet och hantverkskunnande. Det finns hos oss.
Våra pardörrar kan fås i utförandena Normal
och vissa modeller även i Ur och Skur. Se
specifikation för varje dörrmodell (s. 16-32).

VANLIG PARDÖRR

PARDÖRR MED FALSK
DELNING

EXE M P E L :
MALUNG 2514 PARDÖRR

PLUS 40J1 PARDÖRR

UR OCH SKUR 3GY1 PARDÖRR

DELSBO 7804 PARDÖRR

UR OCH SKUR 3GE1 PARDÖRR

RETRO 18Q1 PARDÖRR

OSLO 10F2 PARDÖRR
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ENTRÉTAK
G å in på

ww w.die de n- ekod
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Skyddar både dig och din dörr
När du kommer hem från matbutiken med påsar i varje hand och regnet
öser ner. Då är det skönt att stå under tak när du ska hitta nycklarna.
Fördelarna med ett entrétak är uppenbara. Stratus är ett entrétak av
hög kvalitet i modern och elegant design. Det är underhållsfritt och
håller över tid.

kr

Stratus finns i två storlekar. Takskivan görs i 4 mm klar akryl, konsolerna
av lackat stål och front- och väggprofilen av natureloxerat aluminium.

STRATUS 1500
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STRATUS 2050

UR OCH SKUR 3G5Y

YTTERDÖRRAR

VAL & TILLVAL YTTERDÖRRAR

Snyg g dörr
lä ng re !

S 0580-Y

S 1070-Y10R

S 1080-Y40R

S 6530-G10Y

ENTRÉTAK - VAL & TILLVAL FÄRGER

Vaxa din dörr minst
en gång om året
för att den ska
hålla sig snygg
länge.

VÄLJ VILKEN FÄRG
DU VILL!
Basfärgen på våra dörrar är vit men du
kan välja vilken kulör som helst från
NCS- och RAL-utbudet. Detta betyder i
princip oändliga möjligheter att skapa en
personlig dörr till en liten merkostnad.
Du hittar färgprover för NCS och RAL i din
färg- eller byggbutik. Färgerna i katalogen
kan skilja sig från verkligheten och ska inte
användas som exakt färgmätare.
Här visar vi några färgexempel:

S 2570-R

S 2565-R80

S 3065-R90B

S 4050-B20G

S 3560-G

S 4000-N

S 9000 N

S 3040-R80B

...OCH MÅNGA
FLER FÄRGER
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VAL & TILLVAL YTTERDÖRRAR
TRÄSLAG

EK

TEAK

FURU

En trädörr är välkomnande och ger ett
gediget och stadigt intryck. De flesta
dörrar i vårt sortiment kan fås i trä, se
specifikationen för varje dörr. Grundutbudet för serierna SAMTID och
TRADITION är ek, teak och furu.
För RETRO finns ek och gabon.
Beroende på tillgång kan vi även
tillhandahålla andra träslag som
t ex ceder.
Våra trädörrar levereras som standard
med stående fanér, men du kan även
välja tillvalet liggande fanér på alla
våra trädörrar.

GABON - MAHOGNY
GABON - EBENHOLTS

LISTER
Våra dörrmodeller och portar som
har utanpåliggande lister fräser vi
från helt stycke.
Det ger ett gediget intryck och har
bästa hållbarhet.
Som standard är listen alltid i samma
färg som dörren.

Pr ova mo t din hu sty p!
Riv loss dörrväljaren längst bak i katalogen och prova
hur färger och träslag ser ut mot olika fasader.
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YTTERDÖRRAR
VAL & TILLVAL, TRÄSLAG, LISTER OCH GLAS – DÖRRVAX

GLAS
Här väljer du vilken typ av glas som du vill ha. Alla glas är isolerglas. Det är också möjligt
att få en helt egen form på glasöppningen om man vill. Gör en skiss!

FÄRGAT GLAS

COTSWOLD

FROSTAT GLAS

LINJEGLAS

DEKORGLAS

KLARGLAS

RÖKFÄRGAT GLAS

DÖRRVAX
Ta hand om dina dörrar
Dörrvax är ett speciellt framtaget sprayvax för alla lackade
och målade dörrar.
• Efterlämnar inga vita vaxrester.
• Ger hög glans och god hållbarhet.
• Bevarar dörrens ursprungliga färg.
• Enkel att använda!
Säkerhetsdatablad för produkten finns på www.dieden-ekodoor.se
Tänk på att alla dörrar måste vaxas minst en gång per
år för att garantin ska gälla.
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HANDTAG & LÅS YTTERDÖRRAR

ASSA 1956

Kvalité som känns!
Kvalitén i ett dörrhandtag känns. Varje gång du öppnar och stänger en dörr från oss bär du med dig känslan i handen.
De handtag vi monterar i våra dörrar tillverkas i Schweiz. Det finns bara ett sätt att känna kvalitén: lägg handen på
handtaget och öppna en dörr från Dieden-Ekodoor.
Vi tillhandahåller lås från ledande tillverkare i världen.
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YTTERDÖRRAR
HANDTAG & LÅS

HANDTAG & BEHÖRSSATS

TOKYO (F1)

STOCKHOLM (F1)

BONN (F1)

VITTORIA (F1)

VERONA (F1)

TOKYO (F9)

STOCKHOLM (F9)

BONN (F9)

VITTORIA (F9)

VERONA (F9)

BEHÖRSSATS

BEHÖRSSATS

För oval cylinder.
Finns både i aluminium
silver och aluminium rostfri.

Med borta/hemma funktion
för rund cylinder. Finns
både i aluminium silver och
aluminium rostfri.

F1, F9

F1, F9

F1 - Aluminium silver
F9 - Aluminium rostfri

HANDTAG, BEHÖRSSATS & LÅS

HANDTAG 1956

BEHÖRSSATS FÖR RUND
CYLINDER OCH VREDSKYLT

DUBBELCYLINDER 1312 FÖR
LÅNGSKYLT, INKL. 3 NYCKLAR

Mässing
Blank crome
Matt crome
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MÅTTAGNING YTTERDÖRRAR
DÖRR SEDD FRÅN SIDAN

ENKELDÖRR standard-, energi- och klassad dörr
		
Dörrbladsmått (DBM)
MODUL
BREDD HÖJD
9 x 20
809
1922
10 x 20
909
1922
9 x 21
809
2022
10 x 21
909
2022

Karmyttermått (KYM)
BREDD
HÖJD
890
1975
990
1975
890
2075
990
2075

Standardstorlekar, karmdjup 105 mm

KARMYTTERMÅTT (KYM)

VÄGGÖPPNING

ENKELDÖRR ytterdörr ”Fritid”
		
		
Dörrbladsmått (DBM)
MODUL
BREDD HÖJD

Karmyttermått (KYM)
BREDD
HÖJD

9 x 20
10 x 20
9 x 21
10 x 21

890
990
890
990

825
925
825
925

1932
1932
2032
2032

1978
1978
2078
2078

PARDÖRR MED LIKA DELNING Pardörr standard

		
Dörrbladsmått (DBM)		
Karmyttermått (KYM)
MODUL
BREDD
BREDD
HÖJD
BREDD
HÖJD			
		
GÅNGDÖRR
2:A DÖRREN				
13 x 20
14 x 20
14 x 21
15 x 21
16 x 21

DÖRR SEDD UPPIFRÅN
VÄGGÖPPNING
KARMYTTERMÅTT (KYM)

Vi rekommenderar ett spel på ca 2,5 cm
på bredden och 1,2 cm på höjden mellan
karm och väggöppning.
Mätning bör göras på flera punkter.

604
654
654
704
754

1922
1922
2022
2022
2022

1290
1390
1390
1490
1590

1985
1985
2085
2085
2085

PARDÖRR MED LIKA DELNING Pardörr ”Fritid”

		
Dörrbladsmått (DBM)		
Karmyttermått (KYM)
MODUL
BREDD
BREDD
HÖJD
BREDD
HÖJD			
		
GÅNGDÖRR
2:A DÖRREN				
13 x 21
14 x 21
15 x 21

Det viktiga måttet är den totala väggöppningen. Det vill säga måttet från vägg till
vägg och från golv till tak.

604
654
654
704
754

611
661
711

611
661
711

2032
2032
2032

1290
1390
1490

2088
2088
2088

PARDÖRR MED FALSK DELNING Pardörr standard

		
Dörrbladsmått (DBM)		
Karmyttermått (KYM)
MODUL
BREDD
BREDD
HÖJD
BREDD
HÖJD			
		
GÅNGDÖRR
2:A DÖRREN				
13 x 20
14 x 20
14 x 21
15 x 21
16 x 21

654
704
704
754
804

554
604
604
654
704

1922
1922
2022
2022
2022

1290
1390
1390
1490
1590

1985
1985
2085
2085
2085

Observera!
För enkeldörrar är handikapptröskel standard,
men för pardörrar används massivträtröskel
som är högre. Enkeldörrar kan levereras med
massivträtröskel, vilket då ökar karmyttermåttets höjd med 10 mm.

ÖVERLJUSMÅTT
		
Karmyttermått (KYM)
MODUL 		
BREDD HÖJD
9 x 2 		
10 x 2 		
10 x 3		
14 x 3		
15 x 3		
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SIDOLJUSMÅTT

890
990
990
1390
1490

200
200
300
300
300

		
Karmyttermått (KYM)
MODUL
BREDD HÖJD
2 x 20
3 x 20
3 x 21
4 x 21
5 x 21

200
300
300
400
500

1975
1975
2075
2075
2075

			

DÖRR

1. Välj dörrmodell.

G å in på

När du väljer design så låt husets stil och färger vara
utgångspunkten och välj sedan efter personlig smak!

ww w.die de n- ekod

MÅTTAGNING FÖR YTTERDÖRR – CHECKLISTA

			

YTTERDÖRRAR

			

checklista
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2. Välj tillval.
Har du specifika krav eller önskemål på dörren.
T ex att den ska vara energibesparande eller att den sitter
på ett utsatt läge. Välj i så fall tillval Energi, Ur och Skur
eller Klassad dörr.

kr

3. Pardörr eller sidoeller överljus.
Har du ett större hål än dörren kan du välja mellan
sidoljus eller pardörr med falsk eller normal delning.
På höjden kan du välja till överljus.

4. Rätt modulmått.
Börja med att mäta dörrhålet där ytterdörren ska sitta.
Dörrkarmen plus 1-5 cm ”ställplats” ska rymmas.
Modulmåttet anges i decimeter, 9x21= 900x2100 m.m.
Instruktioner för måttagning finns, här intill, på s. 42.

5. Höger/vänsterhängd?
Ska dörren vara höger- eller vänsterhängd? Titta på
dörren från utsidan. Sitter gångjärnen på dörrens högra
sida är ytterdörren högerhängd, och vice verca.

6. Välj handtag och/eller lås.
När du öppnar och stänger din dörr ska du bära med dig
känslan i handen. På s. 41 ser du vilka handtag som du
kan välja till din dörr.

7. Var smart, använd entrétak.
Ett skyddande tak förlänger dörrens livslängd.

8. Beställ i butik eller på nätet.
På vår hemsida www.dieden-ekodoor.se kan du se och
jämföra dörrar, tillval och priser samt handla dygnet runt.
Här finns också adresser och telefonnummer till samtliga
av våra återförsäljare.

OSLO 10G1
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GARAGEPORTAR

LOMMA P163B
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1. Så enkelt det kan bli

2. I perfekt balans

Diedens vipportar är marknadens enklaste att
montera. De levereras som en enda enhet, utan lösa
delar. Hela porten sätts på plats i ett enda moment.
Två personer ställer porten i sitt läge, och skruvar
därefter fast karmen. På kort tid sitter den på plats.

Vår vipport är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den färdigjusteras på
fabriken och kan enkelt finjusteras på plats. Med
perfekt balansering stannar porten alltid i önskat
läge eller strävar uppåt när du släpper den.

GARAGEPORTAR

Dieden har tillverkat garargeportar i mer än 50 år och
vi är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare
och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt
anpassar tillverkningen för just dina önskemål.

PORT

SMART

3. Vipp-, slag- eller takskjutport
Vipporten kräver minimalt
med underhåll med få rörliga
delar. Våra vipportar levereras
färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i
garageportsöppning.

90 CM

Vi är störst i sverige
på vipportar!

4. Enhetligt
Garageport och ytterdörr är en stor del av ”husets ansikte”. En enhetlig
design av ytterdörr och garageport i hög kvalitet ger glädje varje gång
man ser dem.

5. Trä eller stål?
Slagportar är en traditionell
och praktisk lösning, särskilt
om man använder garaget till
andra saker än bilen.
Dörrarna är t ex lätta för barn
att öppna och stänga själva.
Vi rekommenderar slagport
för varmgarage.

Takskjutporten stjäl inget
utrymme framför bilen och
försvinner smidigt in i garaget.
Dock tar porten mycket plats i
garagetaket. Takskjutporten
levereras i delar och bör
monteras av proffs. De många
delarna gör också takskjutporten mer känslig för t ex stötar.

En träport är klassiskt och snyggt.
Den kan fås i en mängd stilar,
uttryck och färger. Som alla
levande material kräver en träport
ett visst underhåll för att hålla sig
fräsch år efter år.
Vill man minimera underhållet så
är kanske en stålport det rätta
alternativet. Våra stålportar har
hög kvalitet och finns i flera färger
med eller utan isolering.

6. Glasöppning
Självklart kan du precis som till våra dörrar
välja glastyp till garageporten. Alla våra glas
är isolerglas och finns i 8 olika varianter.
Läs mer om glas på s. 39.

7. Sovmorgon!
För de som en gång haft garage är det nog ganska svårt
att leva utan.
Med bilen i ett garage slipper du inte bara skrapa och
skotta fram en iskall och immig bil tidiga vintemorgnar,
du skyddar även din bil resten av året från sol, förbipasserande, lekande barn och sommarens hetaste dagar.

8. Fjärrstyrning
Med en fjärrkontroll öppnar och stänger du porten automatiskt direkt i från bilen. Smidigt och
bekvämt. Fjärrstyrning finns som tillbehör till alla våra Vipportar och Takskjutportar. Läs mer på s. 56.
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DESIGNPORTEN PORTSERIE I TRÄ

ORT
UMSP
JUBILE

SPECIFIKATION
DESIGNPORT

TYP:

VIPPORT

MATERIAL:

TRÄ

FÄRG:		

46

JUBEL P03E1

SLAGPORT

Valfri NCS- eller RAL-färg

TRÄSLAG:
		

Ek, gran, teak eller
träslag efter önskemål.

MÅTT:
		
		

2400 x 2000, 2400 x 2100,
2400 x 2000, 2500 x 2100 (mm)
eller måttanpassas

FJÄRRSTYRNING:

finns som tillbehör, för vipport

VENTILATION:

tillval

ISOLERING:

50 mm polystyren

SPARKPLÅT:

tillval

HANDTAG:

ingår

LÅSCYLINDER:

tillval

GARANTI:

5 år* (se sid 57)

ÖVRIGT:
		
		

Vipports-typen levereras färdig-		
monterad och förberedd för 		
att enkelt fästas in i portöppning.

Gedigna träportar
fyllda av möjligheter
Design kallar vi vår portserie av gedigna träportar
som alla kan fås i valfri design eller samdesign
med i stort sett alla dörrar i vårt sortiment.
Här kan du som vill gå hela vägen med enhetlig
design för din villa få en Samtid, Retro eller
Tradition garageport i samma höga kvalitet.
VÄLJ TRÄ
Vi erbjuder portar i ek och teak. Du kan också
få porten i cederträ, gran, furu eller andra träslag
enligt önskemål.
Det är inte så dyrt som du tror.

GARAGEPORTAR

JUBEL P01E1

JUBEL P0200

ORT
UMSP
JUBILE
SEDA

N

1

SEDA

N

7

SEDA

LEUM

JUBI

JUBEL
01E1

N

1

LEUM

DESIGNPORTEN, PORTSERIE I TRÄ

SEDA

90

7

JUBI

1
7

N

7

90

90

90

1

ORT
UMSP
JUBILE

JUBEL
0200

Se spec. sid 46

Se spec. sid 46

NACKA P133B

MERIT P301Y

MERIT
305Y

NACKA
133B

Se spec. sid 46

Se spec. sid 46

VARBERG P12Y1

OSLO P10C1

VARBERG
12Y1

Se spec. sid 46

Våra dörrar levereras som standard med list i samma färg som dörrbladet.
Bilderna är utrustade med tillvalet ”ventilerad sparkplåt”.

OSLO
10D3

Se spec. sid 46
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LOMMA P163B

LUND P1700

LOMMA
163B

LUND
1713

Se spec. sid 46

Se spec. sid 46

OSLO P10B3

HAMBURG P3900

OSLO
10B3

HAMBURG
3900

Se spec. sid 46

Se spec. sid 46

DELSBO P7804

VETLANDA P7700

VETLANDA
7700

Se spec. sid 46
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Våra dörrar levereras som standard med list i samma färg som dörrbladet.

DELSBO
7804

Se spec. sid 46

GARAGEPORTAR

KALMAR P1100 EK

MALUNG P2500

DESIGNPORTEN, PORTSERIE I TRÄ

KALMAR
1100 EK

MALUNG
2500

Se spec. sid 46

Se spec. sid 46

OSLO P10E1

LOMMA P1617

LOMMA
1617

Se spec. sid 46

OSLO
10E1

Se spec. sid 46

LOMMA P1604

BEVERLY P6200

BEVERLY
6302

Se spec. sid 46

Bilderna på uppslaget är utrustade med tillvalet ”ventilerad sparkplåt”.

LOMMA
1604

Se spec. sid 46
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FAVORIT STÅLPORT

Sveriges genom
tiderna mest sålda
portmodell!

En underhållsfri garageport som håller i längden!
Portbladet är underhållsfritt för många år framöver oavsett om du väljer slät lackerad stålplåt eller
stuccerad aluminiumplåt. Favorit har en klassisk design med liggande eller stående rillor.
Ytbehandlingen är av högsta klass, du får en port med mycket god kulör- och och glanshållning.
Den polyesterlackerade stålplåten är 0,5 mm tjock och finns i många olika kulörer.
Standard för Favorit med portblad i stålplåt är sparkplåt i samma kulör som portbladet. Favorit med
aluminiumplåt levereras som s tandard med sparkplåt i aluzink. Möjligheten finns att kombinera
portbladets kulör med sparkplåt i annan kulör.
GENOMGÅNGSDÖRR
Väljer du en FAVORIT vipport så kan du även få den med genomgångsdörr i portbladet.
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GARAGEPORTAR

FAVORIT MED STÅENDE RILLOR

SPECIFIKATION
		
FAVORIT

Vipport		

FAVORIT, STÅLPORT

TYP:

Slagport

MATERIAL:		
		

Stuccerad lackad
aluminiumplåt

			

Lackad stålplåt

FÄRG:

FAVORIT MED LIGGANDE RILLOR

MÅTT:
		

2400 x 2050 mm
eller måttanpassas

FJÄRRSTYRNING:

finns som tillbehör, för vipport

VENTILATION:

tillval

ISOLERING:

34 mm polystyren

SPARKPLÅT:

ingår

HANDTAG:

ingår

LÅSCYLINDER:

tillval

GARANTI:

10 år* (se sid 57)

ALLA vipportar levereras färdigmonterade och
förberedda för att enkelt fästas in i portöppning.
Se aktuella standfärger på hemsida,
www.dieden-ekodoor.se.

FAVORIT

– av en
anledning

• Håller dubbelt så länge!
Av erfarenhet så vet vi att våra Favorit-portar har ungefär dubbelt så lång livstid jämfört med
andra portar på marknaden. Kunder som byter ut sin gamla Diedenport från 60- eller 70-talet
gör det ofta för att den har blivit påkörd för många gånger eller för att färgen känns omodern
och inte för att den är utsliten.

• Välj mellan 18 olika färger
• Måttanpassad Vi anpassar porten efter dina mått.
• Fjärrstyrning med motor finns som tillbehör till alla vipportar.
• Livstids garanti
Diedens portar har en gedigen konstruktion med karm av vinkelstål och livstids garanti
på fjäderbrott. Portarna testas och lever upp till EU-krav. Säkerhet och livslängd är
utmärkande för Dieden Favorit.

• Maximal inkörsbredd
Våra vipportar kräver minimalt med utrymme och ger därmed maximal inkörsbredd
i portöppningen.
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PANELPORT TRÄPANEL

SPECIFIKATION
PANELPORT

TYP:

VIPPORT

MATERIAL:

TRÄ

FÄRG:		
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SLAGPORT

PANELPORT VIPP, FJÄLLPANEL CEDERTRÄ

Valfri NCS- eller RAL-färg

TRÄSLAG:
		

Ek, gran, teak eller
träslag efter önskemål.

MÅTT:
		

2400 x 2050 mm
eller måttanpassas

En klassisk panelklädd port kan vara ett bra alternativ för att skapa en helhet exteriört.

FJÄRRSTYRNING:

finns som tillbehör, för vipport

VENTILATION:

tillval

ISOLERING:

40 mm polystyren

SPARKPLÅT:

ingår

En panelport kan fås i valfritt träslag och behandling för att matcha fasaden. Bilden överst till
höger visar liggande panel i fur som laserats på
plats. Andra varianter är tex panel i cederträ eller
fjällpanel.

HANDTAG:

ingår

LÅSCYLINDER:

tillval

GARANTI:

5 år* (se sid 57)

ÖVRIGT:
		
		
		

Vipports-typen levereras
färdig monterad och förberedd
för att enkelt fästas in i
garageportsöppning.

Klassiskt och snyggt

PANELPORT VIPP TEAK

PANELPORT VIPP GRAN

PANELPORT VIPP MÅLAD

PANELPORT VIPP OBEHANDLAD CEDER

PANELPORT

PANELPORT VIPP EK

GARAGEPORTAR

PANELPORT VIPP FURU

Bilderna på uppslaget är utrustade med tillvalet ”ventilerad sparkplåt”.
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1928 VIPP-/STÅLPORT

SPECIFIKATION
1928

1928 SOM STANDARD (VIT MED HANDTAG)

TYP:

VIPPORT

MATERIAL:

Strukturerad plåt

FÄRG:
		

Vit är standard men kan
fås i valfri NCS- eller RAL-färg

MÅTT:
		

2400 x 2050 mm
eller måttanpassas

FRIHÖJD:

låghöjd +210 mm som standard

FJÄRRSTYRNING:

finns som tillbehör

VENTILATION:

tillval

ISOLERING:

40mm

HANDTAG:

ingår

LÅSCYLINDER:

tillval

GARANTI:

5 år* (se sid 57)

ÖVRIGT:
		
		

Levereras färdigmonterad och 		
förberedd för att enkelt fästas in i
garageportsöppning.

1928 är en isolerad och
underhållsfri garageport
med modernt stuk.
Porten har en lätt strukturerad yta med liggande spår som
ger ett modernt intryck. Portbladet i stålplåt är tåligt och
underhållsfritt för många år framöver.
Ytbehandlingen är av högsta klass, du får en port med
mycket god kulör- och glanshållning.
1928 VIPPORT kan fås i valfri NCS eller RAL-färg.
Våra vipportar har en patenterad konstruktion i perfekt
balans och vi lämnar livstids garanti på fjäderbrott.
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GARAGEPORTAR

TAKSKJUTPORT

HORISONTELLA SPÅR

Kraftig takskjutport i fem olika modeller.

1928 – TAKSKJUTPORT

Dieden Takskjutport är en isolerad takskjutport med kraftfull
galvaniserad stål på båda sidor. Porten finns i fem olika modeller
och kan även fås med ett eller flera fönster.
Portarna har ett stängt fjädersystem (torsionsfjäder), med
säkerhetsspärr och fästen med slutna spår. Svart gummilist
runtom och förberedda för automatik.

MIKRORILLAD

DIEDEN TAKSKJUTPORT SLÄT YTA

SLÄT YTA

SPECIFIKATION
TAKSKJUTPORT
FYLLNINGAR

TYP:

TAKSKJUTPORT

MATERIAL:

Galvat stål

FÄRG:		

Valfri RAL

MÅTT:
		

bredd 2000 - 6000 mm 		
höjd 2020 - 3070 mm

FRIHÖJD:

låghöjd +210 mm som standard

FJÄRRSTYRNING:

finns som tillbehör

VENTILATION:

tillval

ISOLERING:

paneltjocklek 40mm

HANDTAG:

tillval

LÅSCYLINDER:

tillval

GARANTI:

5 år* (se sid 57)

CENTRALSPÅR

ÖVRIGT: Tar ingen plats framför porten men mycket
takutrymme inuti garaget.
Levereras i delar. Rekommenderas att montering
utförs av professionell montör.
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TILLBEHÖR GARAGEPORTAR
GARAGEPORTÖPPNARE FRÅN
SOMMER OCH APERTO
Portöppnaren är enkel och pålitlig att använda. Tryck på
fjärrkontrollen, porten öppnas och du kan köra direkt in.

Smidigt och bekvämt i regn och rusk!

BASE+

BASELINE+

Den nya generationen garage port öppnare från SOMMER
har tvåvägsradiosystemet SOMloq2, dvs de kommunicerar
åt båda håll mellan fjärrkontroll (som t.ex. Pearl Vibe) och
port öppnare. Du kan bl.a. få bekräftelse på utförda kommandon och besked om portens position. Radiosystemet
har mycket säker 128-bitars AES-kryptering med rullande
kodväxling.

APERTO Baseline+ En enkel och prisvärd lösning för
garage med garageportar av lättare typ.
Den är till exempel lämplig
för garagelängor.

Base+ ﬁnns med 600N och 800N. Den har inbyggd LEDbelysning, effektiv med lång livslängd, och drar mindre än
1 W i stand-byläge. Tillbehören är lätta att koppla in.

• Frikopplingshandtag
• Kompakt konstruktion
• LED-belysning

Lock plug-in magnetlås som mekaniskt
blockerar portöppnaren i valfri position.
Klarar tryck upp till 300 kg vilket förstärker
ditt inbrottsskydd.
Senso fuktsensor, känner av temperatur och
luftfuktighet i garaget. Port öppnaren öppnar
automatiskt för ventilation vid behov. När
önskat värde är nått stängs porten igen.
Memo plug-in extra radiominne. Utökar minnet
till 450 fjärrkontrollkommandon. Om motorvagnen behöver bytas är det enkelt att ﬂytta
med minnesmodulen.
Buzzer Set plug-in sirén/larm med två funktioner
i en. Alarmet känner av ett inbrottsförsök och
en stark signal ljuder. Varningsljudet däremot,
hörs under stängning av porten.
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FJÄRRKONTROLLER MM
Pearl 4 kanaler, svart/röd.

Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2vibration, svart/röd.

Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för
Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin, svart.

Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt.

Accu batteribackup som klarar minst
5 portcykler vid strömavbrott.

Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2vibration, svart/rostfritt

Laser parkeringsassistans som hjälper dig att
placera bilen rätt. Aktiv under portöppning och
inställd tid därefter.

Pearl Twin 2 kanaler, svart/krom.

Motion infraröd rörelsedetektor som reagerar
på människor och djur som rör sig och tänder
extrabelysning (annan belysning via Relay).

Minifjärrkontroll
- 2 kanaler medföljer

SOMtouch Väggtryckknapp med
2 kanaler, SOMloq2 LED-blink,
batteridrift, vit.

Relay plug-in relä för extra funktioner,
t.ex. för inkoppling av belysning invändigt
eller utvändigt.

SOMtouch Väggtryckknapp med 2
kanaler, SOMloq2 LED-blink,
batteridrift, antracit/vit.

Lumi base+ extra belysning för tak enheten.
Kopplas parallellt med belys ningen i motorvagnen. Slå enkelt på/av med fjärrkontroll.

Telecody+ Kodlås/fjärrkontroll,
12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

1

4x

I

2

GARAGEPORTAR

ANDRA TILLBEHÖR

FÄSTÖRON

TILLBEHÖR

Dieden 3-punktslås
Låsfunktion med vajer.
Fästöron För montage i mur eller betong.

Frikoppling
Frikoppling med vajer.

LÅS
Frikopplingslås
Frikoppling med cylinderlås.
För extra hög säkerhet
kan porten kompletteras
med säkerhetslås från ASSA.
Väggknapp
Väggtryckknapp, trådbunden.
Inkl 7,5 m kabel.

Säkerhetslås ASSA 411
exkl. cylinder/tillbehör
Cylinderring och vred till säkerhetslås
Låscylinder Dorma

VENTILER

SPARKPLÅT

En väl fungerande ventilation i garaget motverkar
kondens. Utseendet på ventilerna skiljer sig mellan
våra olika porttyper.

Sparkplåten ger ett extra skydd på portens mest
utsatta nedre del. Sparkplåt finns i lackerad stål- eller
aluminiumplåt, koppar, rostfritt och aluzink.

Ventiler i sparkplåt

Sparkplåt koppar eller rostfri

Skjutluckor till ventilationsöppningar

Sparkplåt i stål eller annan kulör än standard

*GARANTI
Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet.
Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav.
VIPPORT: Livstidsgaranti på fjäderbrott
Se hemsidan www.dieden-ekodoor.se för specifik garanti och info om varje port.
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MÅTTAGNING GARAGEPORTAR
D–höjd till tak

Dina mått är viktigare än våra.
Mät din portöppning enligt våra anvisningar eller
planera efter de mått som passar bäst vid nybyggnation. Vi erbjuder dig hundraprocentig måttanpassning. Det gör att infartsbredden aldrig minskar vid
ett byte från en gammal port till en ny från oss.

B–öppningens
mått ner till golv
eller ev tröskeljärn
A–öppningens bredd

Våra standardmått hittar du för respektive port i
katalogen eller på www.dieden-ekodoor.se

C–sidoutrymme

C

OBS!

För att garantera rätt mått på din port,
eller om du har frågor angående
mätning rekommenderar vi att du
kontaktar en av våra återförsäljare.
Skissen ses inifrån garaget

VIPPORT
Vipporten monteras alltid innanför dagöppningen!
		

Dagöppningsmått

Beställningsmått

Max infartsmått

2400 mm

2390 mm

2260 (2330*) mm

2050 mm

2040 mm

1915 mm

A

Bredd

B

Höjd

C

Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

D

Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.
Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

EXEMPEL

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar.
I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

SLAGPORT
Tänk på att slagporten monteras med medföljande träkarm i dagöppningen!
		

Dagöppningsmått

Beställningsmått

Max infartsmått

A

Bredd

B

Höjd

C

Inget fritt sidoutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

D

Inget fritt ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

EXEMPEL

2500 mm

2490 mm (x-10mm)		

2380

2100 mm

2075 mm (x-10mm)		

2050

TAKSKJUTPORT
A & B Dagöppningsmått ( bredd och höjd )
Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. Ange bredd och höjd.
C

Sidoutrymme
Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten av
dörrbladet och in i väggen.

D

Höjd till tak
Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta
punkten. Det får inte finnas några hinder i takbalkarna eller annat och gäller för hela
området där porten ska vara i rörelse.
OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.
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GARAGEPORTAR

checklista
PORT

MÅTTAGNING FÖR GARAGEPORTAR - CHECKLISTA

1. Välj port.
Välj rätt port för era behov och användarkrav.
Vi har flera modeller och varianter i vårt sortiment, helt
enkelt eftersom våra kunder är olika och har varierade
önskemål.

2. Mät rätt.
Följ instruktionerna, här intill, på s. 58 för respektive porttyp.

3. Välj tillbehör.

G å in på

ww w.die de n- ekod

oo r.s e

-Där ka n du en kelt
oc h snabbt se pr ise t på
alla m od ell er oc h
ut föra nd en

kr

Fjärrstyrning, extra lås eller ventilation. Anpassa porten
efter dina önskemål och förutsättningar.
Se våra tillbehör på s 56-57.

4. Beställ i butik eller på nätet.
På vår hemsida www.dieden-ekodoor.se kan du se och
jämföra portar, tillval och priser samt handla dygnet runt.
Här finns också adresser och telefonnummer till samtliga
av våra återförsäljare.

PANELPORT VIPP, TEAK
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INNERDÖRRAR

60

PLUS 400

PLUS 4G1

INNERDÖRRAR

PLUS 400

OSLO 100

DÖRRSERIE, TILLBEHÖR

Många kunder som köper ytterdörrar från
oss vill gärna köpa innerdörrar också.
Vi tolkar det som förtroende.
Med våra innerdörrar sätter du din egen personliga prägel
på ditt hem oavsett om din smak drar åt det moderna eller
klassiska hållet.
Med glas i dörren öppnar du upp hemmet och släpper in ljus.
Begränsa dig inte till en sorts dörr. Ett hem med två våningar
till exempel, ger möjligheter att variera och blanda.

Våra
innerdörrar
-ett förtroendeuppdrag!
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TILLBEHÖR INNERDÖRRAR
TILLBEHÖR

GLAS

Komplett karm
(sidor och överstycke)
inklusive tröskelplatta.

Alla fönster kan fås som klart eller frostat glas.

Pocketkarm
Spara utrymme och montera
en pocketkarm där dörren
försvinner in i väggen.
Komplett kornisch
för utanpåliggande
montage av skjutdörr.

FROSTAT GLAS

KLARGLAS

HANDTAG & LÅS

TOKYO (F1)

STOCKHOLM (F1)

BONN (F1)

VITTORIA (F1)

VERONA (F1)

TOKYO (F9)

STOCKHOLM (F9)

BONN (F9)

VITTORIA (F9)

VERONA (F9)

F1 - Aluminium silver

F1

F9 - Aluminium rostfri

F9

BEHÖRSSATS till innerdörrar.

Finns både i aluminium silver
och aluminium rostfri.

MÅTTAGNING INNERDÖRRAR
		
MODUL 		
7 x 21
8 x 21
9 x 21
10 x 21
13,3 x 21
15,3 x 21
7 x 20
8 x 20
9 x 20
10 x 20
13,3 x 20
15,3 x 20
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DÖRRBLADSMÅTT (DBM)
BREDD
HÖJD

KARMYTTERMÅTT (KYM)
BREDD
HÖJD

625
725
825
925
625 + 625
725 + 725
625
725
825
925
625 + 625
725 + 725

690 		
790 		
890 		
990 		
1320		
1520		
690 		
790 		
890 		
990		
1320		
1520		

2040
2040
2040
2040
2040
2040
1940
1940
1940
1940
1940
1940

2090
2090
2090
2090
2090
2090
1990
1990
1990
1990
1990
1990

checklista

WC-VRED till innerdörrar.
Finns både i aluminium
silver och aluminium rostfri.

ANTECKNINGAR KOM - I - HÅG

Svensktillverkade
dörrar
Vi har mer än
100 olika
dörrvarianter
i vårt standardsortiment.

Under mer än
50 år har Dieden
lett utvecklingen
av vipp- och slagportar för garage
till villor och
flerbostadshus.

Layout och produktion: Rabadang AB
Foto: Jonke Höglund, Blekingefoto, Ben G.T. Nyberg
och Dieden-Ekodoor bildbank.
Tryck: Mixi Print AB.
Papper: Maxisilk Mattbestruket.

OBS! Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser
och kan därför inte användas som färg- eller materialprov.
För färgprov se NCS- eller RAL-skalorna.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Rätten till ändringar förbehålles.
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