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STÅLDØR

Visste du at en ståldør både kan  
være motstandsdyktig for brann og 
lyd og samtidig se stilfull ut?

Nordic Door presenterer  
ståldører som oppfyller  
bransjens strengeste krav til 
brann, lyd, røyk og sikkerhet,  
i tillegg til kvalitet og design.

Dette er ståldører som egner seg godt 
innenfor offentlige miljøer som for 
eksempel sykehus og andre helsehus, 
skoler, barnehager, hotell, leiligheter, 
kontorer, parkeringsanlegg,  
lagerlokaler og hvor det ellers stilles 
krav til dører med lang holdbarhet og 
levetid i bygg- og industribransjen.



Våre ståldører er testet og sertifisert etter  
Europeisk standard. 

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og 
lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre 
gjennomtrengning av røyk. 

Vi tilbyr:

• Klassiske ståldører, se s. 4
• Stålprofildører, se s. 5
• Lagerførte ståldører, se s. 6
• Sikkerhetsdører, se s. 7
• Fransk dør (ingen klassifiseringsevner), se s. 8

STÅLDØRER FOR BRANN, LYD, 
RØYK OG SIKKERHET

I samarbeid med



STANDARD 
STÅLDØRER
Nordic Door sine standard ståldører kan brukes som både  
innvendig og utvendig dør og egner seg godt innenfor 
industribygg, boligbygg, fleretasjes leilighetsbygg og 
kontorbygg. 

Dørene leveres i enfløyet eller tofløyet, i både tett eller  
med glass. Dørene kan også fås i forskjellige størrelser og i ulike  
fargevarianter, samt forberedt for elektriske låser og annet 
beslag. 

Ståldørene er testet og sertifisert etter Europeisk standard  
og klassifiseres som:

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

Dørene kan leveres i korrosjonsklasse C3 til C5 og kommer med  
beslag 2 stk rustfrie hengsler med kulelager og terskel i rustfritt stål.  
Kan leveres i varmeforsinket, rustfri eller syrefast utførelse. 
Døren er bestillingsvare. 
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For mer informasjon ta kontakt med en av våre selgere.  
Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside: 
www.nordicdoor.no/kundeservice



STÅLPROFILDØRER
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En stålprofildør er en elegant ståldør med gode  
egenskaper som det å hindre spredning av brann og 
isolere varmen som genereres av brannen.

På grunn av den store glassflaten er stålprofildører  
spesielt egnet for å skille brannsikre seksjoner på steder 
hvor mange mennesker beveger seg, som kontorer 
kjøpesentere, trapperom, korridorer, skoler og andre 
offentlige eller private bygg.

Stålprofildørene kan leveres i enten enfløyet og
tofløyet i ulike størrelser og kan bli benyttet som en 
innvendig eller utvendig dør. Stålprofildørene er testet 
og sertifisert etter Europeisk standard og klassifiseres 
som: EI230 og EI260. Døren er bestillingsvare. 

• Brannklasse: EI230 og EI260  

• Røyk-klasse: Sₐ/S200 

• Farge standard: RAL9010 (ren hvit), 
RAL7001 (sølvgrå), RAL8014 (sepiabrun), 
RAL9007 (grå aluminium), RAL7024  
(grafittgrå), RAL9006 (hvit aluminium).  
Fås også i andre farger på forespørsel. 
 

For mer informasjon ta kontakt med en av våre 
selgere. Selgernes informasjon finner du på vår 
hjemmeside: www.nordicdoor.no/kundeservice



LAGERFØRTE STÅLDØRER
For rask levering kan vi tilby våre lagerførte ståldører 
EI260/Rw40dB i enten enfløyet eller tofløyet i tett 
utførelse med smygkarm eller geriktkarm. Dette er 
ståldører med høy kvalitet og et enkelt design, 
beregnet for innvendig- og utvendig bruk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med 
pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i  
HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og 
lydklasse EI260/Rw40dB og har en røyk-klasse Sₐ/S200.

Karmen kommer med to alternativer: 

• Gerikt hengsleside   
36mm x 112mm 
Lysåpning: enfløyet 10M ved 90gr/180gr  
= 836mm/894mm og tofløyet 15M ved  
90gr/180gr = 1278mm/1394mm

• Smygkarm  
48mm x112mm  
Lysåpning: enfløyet 10M ved 90gr/180gr  
= 860mm/918mm og tofløyet 15M ved  
90gr/180gr = 1302mm/1418mm

Leveres også med justerbare 
monteringshylser og med ferdig isolert 
karmprofil for å forenkle monteringen.

Les mer om våre lagerførte ståldører på vår  
hjemmeside www.nordicdoor.no eller kontakt 
en av våre selgere. Selgernes informasjon finner du på  
vår hjemmeside: www.nordicdoor.no/kundeservice
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• Korrosjonsklasse: C3

• Farge standard: RAL9010 (Glans 30)

• U-verdi: 1,41 W/m2K

• Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med  

kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe  

eksempelvis Step 4002-15.  

NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

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

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

Tofløyet - 15/18 x 21M
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SIKKERHETSDØRER

Sikkerhet blir stadig mer viktig.  
For å være på den sikre siden kan det da 
være lurt å investere i en sikkerhetsdør for 
områder med økt risiko for innbrudd, ran 
eller hærværk enten i boliger, butikker eller 
kontorer osv. 

Med en sikkerhetsdør fra Nordic Door med 
sikkerhetsklasse RC 3 vil døren stå imot 
innbruddsforsøk i minst 4 minutter der 
tyven aktivt forsøker å ta seg inn gjennom 
døren ved hjelp av verktøy. Dette kan være 
verktøy som eksempelvis hammer, kiler eller 
brekkjern. 

Dørene er enfløyete og kan leveres som enten 
innvendig eller utvendig dør i ulike  
overflatebehandlinger og farger til det du 
måtte ønske.

Sikkerhetsdørene er testet og sertifisert etter 
Europeisk standard og klassifiseres som: 
EI230/Rw36dB og EI260/Rw40dB, og har en  
røyk-klasse Sₐ/S200.

Størrelser: 

 
EI230/Rw36dB - maks bredde og høyde:  
1170 mm/2270 mm

EI260/Rw40dB - maks bredde og høyde: 
1170 mm/2280 mm

Døren er bestillingsvare. 

For mer informasjon ta kontakt med en av våre 
selgere. Selgernes informasjon finner du  
på vår hjemmeside:  
www.nordicdoor.no/kundeservice



FRANSK DØR
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Den franske døren er en designfull innerdør, 
med slanke profiler som gjør at det slippes inn 
mye lys inn i rommet. Perfekt for den  
som ønsker større romslighet og åpenhet. 

Døren egner seg godt for lokaler i både 
privat bruk og offentlig bruk, som  
eksempelvis kontorlokaler.

Av farge leveres døren i standard RAL 9005 
(sort), men kan også leveres i andre RAL  
eller NCS mot pristillegg. 

Fås i størrelsene enfløyet maks 1200×2400 mm 
og tofløyet maks 2400×2400 mm.  
Døren er bestillingsvare. 

• Hengsler: Påsveisede m/kulelager. 100/16 mm  

med messingskiver  

(avhengig av dørbladstørrelse 2-3 stk/dørblad).

• Glass: 4 mm herdet (i henhold til EN 12600  

sikkerhetsklasse 1C3). 

• Profildybde – 50mm stål

• Dobbel tettelist mellom karm og dørblad -  

Dørpakninger og glasspakninger er laget av 

høykvalitets EPDM-gummi. Det er mulig å bruke 

børstepakning under dørbladet.

• Rammemateriale – Stål

• Lås – Skåte, Roca AN 849 CR. Skapmagnet
          
          Tilbehør: 
          Fast side- og overfelt

         Les mer om vår franske dør på vår hjemmeside    
          www.nordicdoor.no eller kontakt en av våre 
          selgere. Selgernes informasjon finner du på vår     
          hjemmeside:  www.nordicdoor.no/kundeservice

Velg mellom 
6, 8 eller 10 
glassruter Se den franske døren i vårt 

showroom på 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 ståldører til de fleste offentlige 
bygg som sykehus og andre helsehus, 
undervisningsbygg, korridorer, hotell, 
leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg,  
og lagerlokaler.
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Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

QUICK LAGER 
Rigedalen 40, 4626 Kristiansand

Quick Lager - post.quick@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR 
Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no
Ordre: ordre@nordicdoor.no 

Tilbud: tilbud@nordicdoor.no


