
STÅLDÖRRAR
MED STIL OCH STYRKA

SD4210 & SDE4210



Ljud, brand och rök 
Serien innehåller stora möjligheter att uppfylla hårt 
ställda krav på både ljud brand och rökgasklassningar. 

• Ljudklassning erbjuds i RW 33 dB och RW 40 dB

• Brandklass erbjuds från EI230 ända upp till EI2120.

• De flesta modellerna kan även kombineras 
 med rökgasklass för både kall och varm rök.

Ytbehandling och tillval
Swedoors ståldörrar erbjuder stor flexibilitet när det 
gäller ytbehandling, tillval och tillbehör. 
Dörrarna kan levereras pulverlackade, grundmålade, 
galvaniserade eller med utförande i rostfritt stål. De 
finns i både enkel- och pardörrsutförande, med eller 
utan olika glasöppningar. 

Karmar för enkelt montage
Karmarna finns också i en rad utföranden men levere-
ras som standard, isolerade och med montagehylsor 
för enkel och snabb montering/justering.

För mer information gällande ståldörrar, se dokumentet Mått&Fakta på vår hemsida eller kontakta vårt orderkontor.

Dessa ståldörrar utmärker sig genom sin kombination 
av styrka, design och finish. Den gedigna konstruk-
tionen har försetts med specialisolering vilken effektivt 
kombinerar både brand och ljudreduktion. Dörrarna 
erbjuds både oklassade och certifierade enligt euro-
peisk standard. 

Ståldörrar för olika behov
Dörrarna i serien 4210 passar i alla tänkbara miljöer  
där högt slitage är utmärkande. Exempelvis passar 
de bra i sjukhus, skolor, industrier, parkeringsgarage, 
lagerlokaler, hotel m.m. Dörrarna är indelade i två 
huvudgrupper – SD4210 för inomhusbruk och SDE4210 
för exteriör användning i fasader. Dörrarna erbjuds med 
flera olika ytbehandlingar med som standard med  
korrosionsklass C2 för innerdörrar och C3 för ytterdörrar.

Styrka och hållbarhet behöver inte gå ut över design och estetik.  
Därför uppfyller ståldörrarna i serien 4210, branschens stränga krav 
på ljud-, brand- och slagtålighet utan att det ge avkall på design och finish. 



Standardlösningen med elförzinkat stål, ytbehandling i stark korrosionsklass och den rostfria tröskeln ger dig en bekymmersfri lösning.

Modul Väggöppning Karmyttermått Dörrbladsmått Öppningsmått

Bredd Höjd Bredd Höjd Bredd Höjd 180°

9x21 910 2100 890 2090 804 * 774

10x21 1010 2100 990 2090 904 * 874

13x21 1310 2100 1290 2090 1204 * 1174

14x21 1410 2100 1390 2090 856+428 * 1274

16x21 1610 2100 1590 2090 756+728 * 1474

24x21 2410 2100 2390 2090 1156+1128 * 2274

*Dörrbladshöjd varierar beroende på tröskellösning.
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Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår 
affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där 
vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra 
dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till 
konstruktionsändringar på de produkter, som presenteras i denna broschyr.
Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och 
ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.swedoor.se


