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NÅR DØRENE BLIR 
INTERIØRELEMENTER

På Instagram: 

Oppussing_med_espen 

Følgere: 19.000

Deler tips og triks om 

oppussing, i skjønn 

forening med oppskrifter, 

verktøy og produkter han 

bruker.  

På Instagram: 

Oppussing_med_karoline 

Følgere: 32.400

Liker å inspirere med bruk 

av farger og før- og etter-

bilder. Der samboer Espen 

skyter bildene fra hofta er 

Karoline glad i rette linjer 

og utsnitt.

En dør trenger ikke bare 
være en dør – la deg inspi-
rere av samboerparet Espen 
og Karoline i deres valg av 
ytterdør og innerdører.

Da Karoline og Espen skulle 
i gang med oppuss- 
ingen av yttergangen 
sin, oppdaget de raskt et 

behov for å fornye inn-
gangsdøren. Den gamle 
døren var nemlig 190 cm 
høy, noe som bød på utfor-
dringer for enkelte gjester. 
Døren ga heller ikke et 
godt lys inn i huset, noe 
som gjorde yttergangen 
mørk og ikke spesielt innby-

dende. Gjennom Instagram 
fant de inspirasjon til nye 
dører og da de kom over 
Nordic Door sin profil, så de 
et bredt og godt sortiment 
som falt i smak.

–Vi ønsket en ytterdør 
som skilte seg litt ut - den 
skulle være stilig å se på, 

Karoline og Espens tips:

Bruk tid på å søke 

inspirasjon på Instagram 

og Pinterest for å finne 

den perfekte døren for 

deg. Vi blir ikke overrasket 

om akkurat den døren 

finnes hos Nordic Door!
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Ytterdør: Norden, sort med helt glass.

Innerdører: Kompakt eikedør med eik 
hybridkarm. NCS 00-Tonet nivå 1, glans 
25 silkematt. 

men også en kilde til godt 
lys i en mørk første etasje. 
Vi tok kontakt med Nordic 
Door som var helt rå på å 
lytte til våre behov, og gi 
oss forslag til hvilke dører 
som kunne passe oss. Det 
var spesielt viktig for oss 
med en ytterdør som tåler 
værforholdene vi har her i 
Bodø, sier Karoline. 

Valget ble Norden i sort 
utførelse med helt glass. 
Døren er en aluminiumsbe-
kledd tredør spesiallaget 
for tøffe værforhold – med 
andre ord, perfekt for sam-
boerparet Karoline og Espen 
som bor 50 meter fra havet i 

værutsatte Bodø.

– Mest av alt elsker vi 
utseendet på døren, og 
hvordan det store vinduet 
tar inn været og årstidene 
på utsiden. Det som ikke 
synes så godt på bilder, er 
den fantastiske kvaliteten 
på døren. I tillegg er den 
vedlikeholdsfri og til det 
må vi bare si tipp topp, 
begge tomler opp, skryter 
Karoline og Espen.

Som drivere av to oppuss- 
ingskontoer på Instagram 
er det stadig nye prosjekter 
som står for tur, og inner-
dørene var noe av det 

som stod høyt på lista for 
hva som måtte forandres. 
På grunn av mange ulike 
fargevalg og kontraster i 
huset synes Karoline og 
Espen det var vanskelig å 
skulle velge en farge på 
dørene som skulle passe til 
alle rommene.

–Vi er glade i å bruke 
farger – gjerne sterke og 
kontrastfylte. Derfor måtte 
vi gå litt frem og tilbake 
i valg av innerdører, men 
valget endte på eikedører 
som passer perfekt til den 
nordiske stilen som vi liker 
så godt. Til disse dørene 
gikk vi for sorte vridere 
som skulle speile de sorte 
bryterne, spottene og 
ytterdøren. Vi er veldig 
fornøyde med utseende, 
kvalitet og ikke minst at de 
er så lydtette.

Videre forteller det oppuss- 
ingsglade samboerparet 
at støy og akustikk er en 
viktig faktor for at fem 
personer og en hund skal 
trives i huset. Tidligere 
hadde de dører som ikke 
tok nok støy, men med de 
nye dørene fra Nordic Door 

har de oppnådd akkurat 
det de ønsket med at lyder 
ikke forplanter seg mellom 
rom.

– Det er en helt ny hverdag 
når det ikke lenger er mulig 
å rope folk til middag om 
dørene til rommene er 
lukket, smiler Karoline.

Men kan man montere 
dørene helt uten hjelp av 
en fagperson?

– Ja, monteringen av 
dørene gikk veldig greit. 
Dette er en jobb de aller 
fleste klarer selv. Vi anbefa-
ler selvfølgelig at man leser 
monteringsanvisningen 
fra Nordic Door. Det vi likte 
aller best når vi skulle mon-
tere dørene, var kvaliteten 
på dørkarmene 
– skikkelig solide dør-
karmer som kom ferdig 
montert med dørene.

Før og etter: 
Yttergang fra mørkt og trangt til 
lyst og luftig.
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ytterdører

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører, og 

vektlegger design, god kvalitet og lett tilgjengelighet. 

Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og 

er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. 

Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER



10 11Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER

MODERNE

Lona, hvit Anne, hvit Tor med helt glass, hvitMarit, hvit Tor ultra, hvitJulie, hvit Tor tett ultra, hvit

Mette, hvit Tor ultra, antrasittgråSiri, hvit Tor ultra, sortLise, hvit Tor økonomi, sortHelene, hvit Tor tett ultra, sort

Tor tett ultra, antrasittgrå
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MODERNE

Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER

Trend, sort Trend, antrasittgråEmma ultra, antrasittgrå Trend, hvitEmma ultra, sort NordenJanne ultra, antrasittgrå

Ormsøy med helt glass F1 
(sikkerhetsglass), hvit

Tuva, hvitJanne ultra, hvit Øya ultra, hvitMarie, hvit Øya ultra, antrasittgrå

Emma ultra, hvit
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MODERNE KLASSISK

Peking Amalie, hvitSeoul Gina, hvitBerlin Gracia med glass, hvitLondon Gracia tett, hvit

Mexico City Inger med glass, hvitMoskva Paris Klassisk med glass, hvit Klassisk tett, hvit

Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER

Alle vårer dører kan 
bestilles i et bredt 
utvalg farger.
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KLASSISK

Mille, hvit Sonja, hvit Jenny, hvit

Jorunn, hvit Kari, hvit Maria, hvit Matea, grå

Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER

Elin tett, hvit Elin med glass, hvit Elin tett - innadslående, hvit Elin tett- innadslående, hvit

Elin med glass, rørosrød Elin med glass, sort

Vi lagerfører de klassiske 

hyttedørene i hvit og sort. 

Dersom en av disse ikke 

faller i smak, kan døren 

bestilles med ønsket NCS/

RAL farge. 

HYTTE

Maren, hvit
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brann/lyd
Som Norges største dørprodusent har vi i Nordic 

Door bred kunnskap og stor lidenskap for brann-, lyd- 

og klimadører. Våre brann- og lyddører er røyktette 

etter de siste nye europeiske teststandarder. 

Brandbu med glass Brandbu tett

B30-Rw38dB

B30-døren er sertifisert for å stå i 
mot brann i 30 minutter.

B60-døren er sertifisert for å stå i 
mot brann i 60 minutter.

Lydreduksjon angis i desibel (dB). 
Jo høyere dB døren har, jo bedre er 
lydreduksjonen gjennom døren.

Y T TERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER
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MATERIALER I  DE ULIKE Y T TERDØRENE VÅRE

ØKONOMI

1. Ramtre i furu
2. Polystyren 
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk

BRANNDØR

1. Malt ytterside
2. HDF plate 
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel

ULTRA

1. 53x115 mm fingerskjøtet, kvistfri og 
lamellimt karm

2. Fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt kryssfiner
3. Isolasjon, EPS 200
4. 3-lags glass energi og argon
5. 62 mm dørblad
6. Dobbel tettelist i dørblad og karm

[Nordic Door 2021-2022] Y T TERDØRER

Flere ytterdører? 
Gjør nøkkelknippet lettere 
med likelåsende sylindre.
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Når gjengen fra Eventyrlig Oppussing 

på TV3 først setter i gang, er det ikke lett 

å se for seg hva resultatet blir. Denne 

gangen overrasket de veldig! 

I sesong 6 av Eventyrlig 
Oppussing var Nordic Door 
hovedleverandør av dører. 

For mange handler oppus-
sing i hovedsak om endring 
av farger, gulv eller utvi-
delse av rom. Få tenker nok 
over hvilken betydning 
også dørene har for rom-
mets helhet. 

Skal du pusse opp stuen 
din og ha sorte vegger, vil 
du kanskje ikke ha en sort 

FRA MØRKT TRE TIL BLOM-
STEROASE

tett dør da dette vil gjøre 
rommet veldig mørkt og 
lukket.

Da Eventyrlig oppussing 
var i Kragerø, forvandlet de 
denne hytten med mørke 
trevegger om til en blom-
steroase, og med valg av 
hvite innerdører med glass 
ble resultatet luftig og 
spennende.

[Nordic Door 2021-2022] INSPIRASJON
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Innerdør: lett 2fl. likefløyet spross 2x6 
ruter x2, NCS S0500N. 
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innerdører

Nordic Door har et stort utvalg av innerdører, både på 

lager og som bestillingsvare. Hos oss finner du alt fra let-

te, slette dører til mer eksklusive - hos oss kan alle finne 

en dør tilpasset smak, behov og økonomi. 

Skyvedør: GD20 2-fl.
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MODERNE KLASSISK / FORMPRESSET

GD20 Formpresset 3 speil tettStil 1 med glass Formpresset 4 speil m/ glassFormpresset 3 speil med glassGD40 Formpresset 4 speil tettStil 1 tett

Formpresset 4 speil med glass, 2-fløyetFormpresset 3 speil med glass, 2-fløyetStil 3 med glass

INNERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] INNERDØRER

Med magnetlås 
dras låsfallen ut av 
en magnet som er 
plassert 
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KLASSISK KLASSISK / MASSIV

Massiv furudør 3 speil Massiv furudør 4 speil

Massiv furudør 2x5 glassMassiv furudør 2x3 glassSlett lett med hvitmalt karm Kompakt eik med hvitmalt karm

Slett lett med hvitmalt karm, 2-fløyet Slett kompakt med hvitmalt karm, 2-fløyet

Furudører har blitt brukt 

i århundrer, og er det 

urnorske materialet for 

dørproduksjon. Våre furu-

dører er produsert i heltre 

ubehandlet furu.

INNERDØRER [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] INNERDØRER

Skjulte hengsler 
hever kvalitets- 
følelsen.

Innerdør: Kompakt eikedør
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LETT (HONEYCOMB)

Lette dører har presset fiberplate 
med honeycomb kjerne. Dørene 
er rimeligere enn kompakte dører, 
men likevel fullverdig innedører.

HELTRE

Heltredører er i massivt tre, 
kombinert med trefiber- 
fylling i MDF. Dørene er meget 
stabile og gir et 
eksklusivt inntrykk.

KARM MED DEMPELIST  

Unngå både slamring med dørene 
og kvistgjennomslag med kvistfri 
karm med 
dempelist. Dette hever 
kvalitetsfølelsen betraktelig.

MATERIALER I  DE ULIKE INNERDØRENE VÅRE

KOMPAKT

Dørkjernen i kompaktdører er av 
rørspon, men med samme overflate 
som formpresset- og lette dører. 
Lydreduksjon er vesentlig bedre og 
vekten er høyere i forhold til dører 
med kjerne av honeycomb.
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Dørene kan leveres som 
innadslående og på spesi-
elle mål - spør oss.

Innerdør: Heltre Stil 2 m/frostet glass
Farge: Dempet sort S8500N

 INNERDØRER
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Snekkerverkstedet er en viktig del av 
vårt konsept og vi vet at våre kunder 
setter stor pris på vår fleksibilitet. Vi kan 
skreddersy etter egne mål og de ønsker 
våre kunder har. 

Eksempelvis kan vi endre høyde eller 
bredde, sette inn glass, montere slutt-
stykke og/ eller andre typer beslag. Vi 
kan også skråkutte etter måltegning. 
Hva vi kan gjøre avhenger også av type 
dør.

Vil du høre mer om mulighetene? - ta 
kontakt med oss eller din nærmeste 
forhandler.

VI HAR VÅRT EGET
SNEKKERVERKSTED
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tilvalg

På tide å bytte ut gamle dørvridere med noen nye, eller 

ønsker du å tilføre sidefelt til din nye ytterdør? Vi har et 

pent utvalg av lagerførte vridere, samtidig som vi også 

tilbyr ulike typer glass til våre inner- og ytterdører.

TILVALG [Nordic Door 2021-2022][Nordic Door 2021-2022] T ILVALG
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Innerdør: Lett helt glass spross
Farge: NCS S0500N
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Vrider z83 mr 205 matt

Vrider 640 fkr. blank

Vrider inma sort

Vrider Apri blank

Vrider 640 fkr. matt

Vrider Toledo matt

Vrider 7060 krom matt

Vrider 98 mr 098 matt

Vrider Oslo matt

Vrider inma blank

Vrider astra

150 RFID HVIT 150 RFID SØLV  150 RFID SORT

GLASS SIDEFELT

ID LOCK

DØRVRIDERE TIL INNERDØRER

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER

Frostet Cotswold

Dlk7, svartS1SLP1, 
antrasittgrå

SLP1, sort SPL1, hvit

Våre dørvridere til ytter-
dører er også godkjent for 
bruk på branndører.

Designet i 
Norge for 
nordiske 
forhold
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Nordic Door kan med stolthet kalle seg Norges største 

dørprodusent, og med en produksjon på 100.000 dører 

i året stiller vi høye krav til våre produkter. 

Mer inspirasjon 
og komplett 

forhandleroversikt 
på nordicdoor.no

Fo
to

: R
ag

na
r H

ar
tv

ig

Innerdør: Stil 2
Farge: Dempet sort S8500N



Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 
Farger og detaljer kan avvike i  forhold ti l  bilde.

Dørene i  denne katalogen kan bestil les hos din forhandler : 

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no   

HOVEDKONTOR 
Travveien 3,  4580 Lyngdal 

post@nordicdoor.no 
Sentralbord: 38 33 05 00 

 

QUICK LAGER 

Rigedalen 40, 4626 Kristiansand 


