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kunder alltid skal føle seg 
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Mads er å se i tv-programmet Eventyrlig 
Oppussing på TV3. Nordic Door har levert 
dører i to av sesongene. 

Mads er også en av programlederne i 
TV-programmet “Rydderevolusjonen” på TV2.

– gir deg tips til valg av  
   nye innerdører

MADS PUSSER OPP

Gjennom denne 
lidenskapen ønsker han å 
inspirere andre og vise at 
det er utrolig mye man kan 
få til selv når det gjelder 
oppussing! Der eiendommer 
kjøpes opp, pusses opp 
og selges videre, har Mads 
alltid et tips eller triks i 
ermet å vise fram for sine 
mange følgere på Instagram.  

Mads kom på 2. plass 
under kåringen av Norges 
Hyggeligste Håndverker 
2021 og vant i sin egen 
kategori Norges 
Hyggeligste Elektriker. 
Han har nemlig fagbrev 
som elektriker, mens resten 
av håndverkerkunnskapen 
har han lært seg på egen 
hånd. Dette kommer godt 
med når han nå har gjort 
om hobbyen sin til eget 
levebrød. 

Til Mads mange 
oppussingsprosjekter er 
det en rekke ting som må 
på plass og i mange av 
disse tilfellene, nye dører. 

Som mange andre når det 
søkes etter inspirasjon er 
Instagram midt i blinken. 
Det var her Mads fikk øye 
på Nordic Door og fant sin 
inspirasjon til nye innerdører. 
Selv hevder han at Nordic 
Door har en utrolig bra 
og oversiktelig side med 
masse informasjon og 
stilige bilder. 

Men det er ikke bare 
designet eller fargen på 
døren som spiller inn i 
Mads sitt valg av en ny 
innerdør. Det er også dens 
funksjonalitet, som for 
eksempel lyddempende 
innerdør, som også Mads 
synes er en funksjon på en 
innerdør som passer han 
best. 

– Når det gjelder dører 
med lyddemping, er det 
veldig viktig at dørbladet 
ivaretar dempingen, men 
vel så viktig er karmen. 
Dempelisten til Nordic 
Door gjør opplevelsen av 
lyddempende rom godt, og 

Mads Clemmetsen, bedre kjent som Mads Pusser Opp, 
er 27 år og fra Porsgrunn. Han brenner for håndverks- 
faget og har en stor arbeidslyst og glede for det han 

driver med. 

Dør: Innerdør hvit kompakt 4 speil med dempelist i karm
Foto: @tht.foto
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Er det enkelt å montere døren selv eller 
trengs det hjelp fra en fagperson?

– Dørene til Nordic Door kan alle montere. 
Det er viktig å sette seg inn i montering av 
dør og dørkarm, deretter vil du ha en solid 
og sterk dør i mange år.

Hvorfor falt valget på dører fra Nordic 
Door til noen av dine oppussingsprosjekter 
i 2022? 

– Da jeg skulle velge ut dører til to av mine 
prosjekter var det det store utvalget til 
Nordic Door som gjorde at valget falt på 
dem. Her er det stor variasjon, men 
kvalitet i alle ledd. Jeg foretrekker innerdører 
i dempet sort med 1 speil.

gjør det mer behagelig å 
lukke døren slik at det ikke 
oppstår noe smell. 

Som mange andre, tenker 
Mads på at det skal spares 
penger når det pusses opp. 
Selv med innkjøp av nye 
dører.   

Etter at Mads monterte 
noen kompakte innerdører 
fra Nordic Door, har han 
nå forstått forskjellen på en 
lett innerdør og en kom-
pakt innerdør. Kompakt 
dørene er veldig tunge og 
grunnen til det er fordi de 
er mer isolerte. 

Ved at kompaktdører er 
mer isolerte knyttes til 
at de har en dempelist i 
karmen, som gjør at døren 
reduserer lydnivået. Denne 
funksjonen er det Mads 
liker best ved våre inner-
dører.

I dag har Mads over 
100.000 følgere på Instagram, 
som følger med på hans 
mange og spennende 
prosjekter. Du har kanskje 
sett Mads gjennom Nordic 
Door sin Instagramkonto? 
Her gir han masse tips om 
våre innerdører!

Dør: Innerdør hvit kompakt 4 speil med dempelist i karm
Foto: @tht.foto

Er du på utkikk etter ny 
innerdør men synes det er 
utfordrende å finne riktig 
farge eller design som 
skal passe med resten av 
rommet? Da har Mads et 
tips til deg: 

– Står du i valget av dører 
til ditt hus eller leilighet nå? 
Min anbefaling er å hente 
inn veggfarge, og gulvfarge, 
samt tenke på hvilken stil 
du skal gå for. Dørene 
fullfører inntrykket og vil gi 
en bedre romfølelse med 
riktig farge og struktur.

3 KJAPPE MED MADS

Hva kan du fortelle om den berømte 
kompaktdøren med smartglass som var til 
et av dine tidligere oppussingsprosjekter? 

– Når jeg skulle lage et mer unikt bad fant 
jeg kjapt ut at her må jeg starte helt i 
begynnelsen av badet, ved inngangen. Jeg 
besøkte House of Builders, hvor Nordic 
Door har sitt showroom og la merke til 
smartglass døren, hvor denne ble frostet 
med et tastetrykk. Den var perfekt, og 
gjorde opplevelsen av badet helt fantastisk.

På Instagram: Madspusseropp
Følgere: 103 000

Dør: Kompakt med helt smartglass - glasset kan frostes med et enkelt tastetrykk!
Foto: @MadsPusserOpp
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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. 
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Dør: Berlin Alma, dempet sort Frida med glass, hvitFrida, hvit

Ellen, hvitFrøya, dempet sort

NYHETER

Få mer lys 
inn i gangen 

med et 
sidefelt
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Emma, grå

Trend, grå

Emma, sort

Øya, dempet sort

Trend, hvitAnne, grå Marit, blå Julie, dempet sort

Lise, rødbrunMette, lys blå

Emma, hvit

Trend, dempet sort

Lona, dempet sort

Helene, grønn Tuva, hvit

Nordic Door  /  YTTERDØRER  //  YTTERDØRER  /  Nordic Door

MODERNE Modeller 
med skjulte 
 hengsler

Trend m/smalt glass, 
dempet sort
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EKSKLUSIVE

Seoul Berlin London

MoskvaMexico City

Peking

Paris
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KLASSISKE

Ormsøy med glass, hvit Ormsøy med rundt glass, hvitOrmsøy tett, hvit

Ormsøy 2-fløyet

Ormsøy med helt glass, hvit

Dør: Øya, hvit
Foto: Ragnar Hartvig
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Gracia tett

Martine 2-fløyet

Gracia med glass

Amalie

KLASSISKE

Mille

Maren

SonjaGinaInger

Klassisk tettKlassisk med glass Klassisk 2-fløyet

Tilpass fargen til din nye 
dør. Nordic Door leverer 
dører i alle standard NCS- 
farger. Spør oss!

De fleste 
av våre ytter- 

dører kan 
leveres som 

to-fløyet
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KLASSISKE

Marie, hvit

Evy, hvit

Jenny, hvit

Matea, grå

Jorunn, grå

Nordic Door  /  YTTERDØRER  //  YTTERDØRER  /  Nordic Door

HYTTE

Elin med glass, innadslående, 
hvit

Elin med glass, sortElin med glass, rød

Elin tett, sort Elin tett, innadslående, hvit

Mange muligheter. Valg av 
dørhåndtak har mye å si for 
dørens stil og uttrykk. Vi har 
flere varianter – spør oss!

Dør: Elin grønn m/glass 
Foto: Ragnar Hartvig
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OFTE STILT SPØRSMÅL. 
Hvordan renholder jeg en ytterdør?

Svar : Den rengjøres med lunkent vann og 
tørkes godt av etterpå. Eventuelt tilsatt litt 
vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk ikke 
sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull og 
liknende – dette vil ødelegge overflaten.

Nordic Door  /  YTTERDØRER  //  YTTERDØRER  /  Nordic Door

OFTE STILT SPØRSMÅL. 
Er det mye vedlikehold på 
en ytterdør?

Svar : Bevegelige deler bør 
smøres og rengjøres minst 
2 ganger per år.

Fra vår deltakelse i Eventyrlig Oppussing. 
Dør: Ormsøy tett
Foto: TMM Produksjon

Fra vår deltakelse i Eventyrlig Oppussing. 
Dør: Firenze (spesialbestilling)
Foto: TMM Produksjon 

Hvor mye varme som 
boligen slipper ut er 
direkte relatert til hvor 
mye energi som kreves for 
å holde boligen varm. De 
aller fleste av oss er godt 
klar over dette og ønsker å 
gjøre energieffektive opp-
graderinger i boligen, enten 
om man bor ved vann, fjell 
eller skog. 

Vegger, tak og vinduer 
oppgraderes til mer 
isolerende alternativer, 
men mange tenker kanskje 
ikke over at også boligens 
dører kan være synder til 
et uønsket varmetap og 
oppfyringsutgifter.

U-verdi: Hvordan sikre
seg en godt isolert dør?
Har du noen gang hørt om 
U-verdien til en dør? Kort

– redusér varmetap i
egen bolig med en godt
isolert ytterdør!

ER YTTERDØREN DIN 
GODT NOK ISOLERT?

fortalt forteller U-verdien 
hvor mye varmetap en 
ytterdør kan gi. Med andre 
ord sier U-verdien noe 

om den varmeisolerende 
evnen døren har. Desto 
lavere U-verdi, desto 
bedre!

Nordic Door sin mest 
solgte ytterdørserie innen-
for kategorien ’moderne’ 
ytterdører (s. 9-11) har 
bransjens beste varme- 
isolerende egenskaper med 
U-verdi helt ned fra 0.58.
En så lav verdi gjør at disse
dørene er godkjente etter
passivhusstandard
NS 3700.

Merk deg at glass i dør vil 
påvirke U-verdien – velger 
du en dør med glass bør 
du derfor forsikre deg om at 
glasset er 3-lags energiglass.

Vi lagerfører 
et bredt utvalg av 
ytterdører egnet 
for det nordiske 

klimaet!

Dør: Frida med glass, dempet sort 
(80mm dør m/u-verdi: 0,58)
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Som Norges største dør- 
produsent 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. 

Teknisk informasjon:

• 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.

• Desto høyere dB døren har,
jo bedre er lydreduksjonen
gjennom døren.

Brandbu, tett slett, EI30/Rw42db
 Foto: @madspusseropp 

Trend, tett slett, EI30/35dB

Brandbu, tett slett, EI30/Rw42dbBrandbu m/glass, 
EI30/Rw42db
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Det er ingen tvil om at 
mange nordmenn idag har 
husfargene hvit, sort og grå. 
Ifølge en markedsunder-
søkelse gjort av Norstat 
velger de fleste nordmenn 
fargen hvit på huset.  

Fargene hvit, sort og grå 
på huset passer også til de 
aller fleste ytterdørsfarger, 
og trendfarger hos oss nå 
er bomullshvit, dempet 
sort og grå/grønn.

Av overflater til ytterdører 
kan du velge mellom malt, 
laminat eller panel.  

HVA ER NCS?
Natural Colour System (NCS) er 
det mest brukte systemet for farge- 
beskrivelse i Skandinavia. Koden 
beskriver fargene visuelt, nøyaktig 
slik vi ser dem. 

Hvorfor er dette nyttig 
å kunne?
NCS-koder er svært nyttig når 
farger skal settes sammen i 
kombinasjon. Fargekartene er 
naturligvis gode veiledere for å 
finne farger som passer sammen, 
men de sier lite om for eksempel 
hvordan fargen på ytterdøren vil 
påvirke fargen på utsiden- eller 
innsiden av  huset. 

Vil jeg ha innerdøren i bomullshvit 
eller klassisk hvit? Burde jeg ha en 
ytterdør i dempet sort istedet for 
sort? Er fargen varm eller kald? 

Fargenyansene er mange og det er 
her NCS-koden kommer inn!

Deco Blue Warm Blush

DETTE TRENDER:

YTTERDØRER

En ytterdør er husets smykke. Den skal både være 
stilfull, praktisk og solid, samtidig som den skal 

harmonisere med husets farge. 

Nordic Door leverer ytter-
dører som passer til både 
klassiske- og moderne 
hjem i ulike glassløsninger, 
kvalitet, størrelser og farger, 
eller er du på utkikk etter 
en dobbeldør? Vi leverer 
det meste. 

Sett ditt eget preg
Om du ønsker noe 
eksklusivt og vil skille deg 
mer ut fra naboene kan vi 
foreslå ytterdør med glass, 
panel eller kompaktlaminat 
som overflate på ytterdøren.
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Bomullshvit 
NCS S 0502-Y

Dempet sort 
NCS S 8500-N

Grå/grønn 
NCS S 4502-G

Vi ønsket en ytterdør som skilte 
seg litt ut – og vi elsker utseende på 
døren, og hvordan det store vinduet 
tar inn været og årstidene på utsiden. 
– @oppussing_med_karoline

Vi kan foreslå de nye, mer moderne 
og duse fargene NCS S7010-R90B 
(Deco Blue) og NCS 3923-Y74R 
(Warm Blush) fra Jotun 
om du ønsker å sette ditt eget preg 
på ytterdøren gjennom maling.

Dør: Emma 

Dør: Norden m/sidefelt 



24 25/   Nordic Door Nordic Door  /

INNERDØRER

Innerdører er mer enn bare et praktisk skille mellom 
rom, og i dag velger flere å la de bli en del av interiøret 
– og velger dører som passer husets stil og stemning.
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Kvalitet, design, farge, 
overflate og størrelse gir 
uendelige muligheter til å 
spesialtilpasse dørene til 
ditt hjem. Hos oss kan du 
få innerdøren i overflatene: 
malt, finér eller laminat.

I dag velger flere å la døren 
bli en del av interiøret. 
Derfor burde du velge 
innerdører med et design 
som passer til ditt hjem, 
da de er en viktig del av 
husets stil og stemning.

Her er det fullt mulig 
å kombinere farger og 

former med ulike 
overflater, fyllinger, glass og 
karmløsning. Bestill dører i 
akkurat den fargen du selv 
liker best. Om du ønsker 
noe annet enn en enkeldør 
kan du også få skyvedører, 
dobbeldører eller dører 
med lydisolerende 
egenskaper.

Helheten ligger i 
detaljene
Og den synligste detaljen 
er fargen på døren. Siden 
hvitmalte dører kom på 
markedet, har fargen  

NCS S 0502-Y, også kalt 
bomull, vært en klassiker. 

Vi har imidlertid lenge sett 
en stor økning i etterspør-
selen av dører og karmer i 
fargen NCS S 0500-N som 
er klassisk hvit. Dette er en 
renere hvitfarge, som er 
nøytral og som trygt kan 
brukes opp mot alle farge-
toner. Ønsker du å gjøre 
noe helt annet kan du også 
vurdere sort, dempet sort 
eller grå.

Sort og dempet sort er 
helt klart den nye trend- 
fargen, både hjemme og 
på hytta. 

Eikedørene fra Nordic Door setter 
prikken over i-en hjemme hos oss. 
Så fornøyd med dette valget. 
– @erjinterior

DETTE TRENDER:

Laminat overflate: Belvedere Beech, laminatkode F8579

Stadig flere velger disse 
mørke fargene på kjøkken, 
vinduskarmer, VVS-artikler 
og dører. 

Innerdører i dempet sort, 
svart og klassisk hvit kan 
med fordel kombineres for 
å lage kontrast. 

Vi ser også helt klart en 
trend når det gjelder lys 
eikefinér. Velger du denne 
typen i laminat får du en 
mer slitesterk overflate. 

For å få et gjennomført 
resultat kan du også velge 
svarte dørvridere. 

Lekre dører 
med laminat- 

overflater

Klassisk hvit 
NCS S 0500-N

Dempet sort 
NCS S 8500-N

Finér i eik
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Nordic Door har et stort 
utvalg av innerdører - alt fra 
lette, kompakte, slette dører 
til profilerte dører og 2-fløyet 
dører – hos oss kan alle finne 
en dør tilpasset smak, behov 
og økonomi. 

Stil 1 med glass

GD20

Stil 1 tett Stil 3 med glass

Dør: Kompakt innerdør i eik
Foto: erjinterior på Instagram

Nordic Door  /  INNERDØRER  //  INNERDØRER  /  Nordic Door

GD40 GD80

Stil-dørene 
lagerføres i 

hvit og 
klassisk hvit
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Kompakt eik med 
hvitmalt karm

Slett kompakt med hvitmalt karm, 2-fløyetFormpresset 3 speil 
med glass

Formpresset 4 speil tett Formpresset 4 speil 
med glass

Formpresset 3 speil med glass, 2-fløyet

Slett lett med hvitmalt karm, 2-fløyet

Slett lett med 
hvitmalt karm

Formpresset 3 speil tett

Formpresset 4 speil med glass, 2-fløyet

Nordic Door  /  INNERDØRER  //  INNERDØRER  /  Nordic Door

KLASSISKE / FORMPRESSET

TIPS: Med en magnetlås 
dras låsfallen ut av en 
magnet som er plassert 
i karmens sluttstykke, og 
frigjøres når døren lukkes. 

Hjemme hos influencer Hanne Rom Havaas. 
Dør: Slett lett med hvitmalt karm
Foto: Aptum
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Massiv furudør 2x5 glass

Massiv furudør 4 speil

Massiv furudør 2x3 glass

Massiv furudør 3 speil

KLASSISKE / MASSIVE

Furudører har blitt brukt i 
århundrer, og er det urnorske 
materialet for dørproduksjon. 
Våre furudører er produsert i 
heltre ubehandlet furu.

Mange muligheter. Du kan 
tilpasse fargen på din dør – 
Nordic Door leverer dører i 
alle NCS-farger. 
Spør oss!

OFTE STILT SPØRSMÅL. 
Kan man få lyddempende dører både i 
innerdører og ytterdører?

Ja, hos Nordic Door kan du få ytterdører 
og innerdører som er lydreduserende til for 
eksempel tv-stuer, yttergangen, soverom eller 
kinorom.

TIPS! 
Velg skyvedør med glass 
mellom gang og stue - en 
smart løsning for å skape et 
mer åpent rom, samtidig som 
du får frem mer utsikt til 
inngangen!

Fra vår deltakelse i Eventyrlig Oppussing!
Dør: Stil 1 tett
Foto: TMM Produksjon

Dør: Slett lett med hvitmalt karm. Våre skyvedører kan fås i lette, kompakte, 
formpressete eller heltre dører. Bilde tatt hjemme hos influencer Hanne Rom 
Havaas.
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På tide å bytte ut gamle dør-
vridere med noen nye, eller
ønsker du å tilføye 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.

GLASS

SIDEFELT

S1 
grå

S1 
dempet sort

S1 
hvit

S1 
sort

SLP 1 
dempet sort

Frostet Cotswold

SLP 1 
grå

SLP 1 
sort

SLP 1 
hvit

Vi tilbyr 
også klart 

glass
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DØRVRIDERE TIL INNERDØRER

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER

ID LOCK

150 RFID
sort

150 RFID
sølv

150 RFID
hvit

Vrider z83 mr 205 matt

Vrider Inma sort

Vrider Apri blank

Vrider Toledo matt

Vrider 7060 krom matt

Vrider Oslo matt

Vrider Inma blank

Vrider Astra

Vrider 640 fkr. blank Vrider 640 fkr. matt Vrider 98 mr 098 matt Langt håndtak

Se 
nordicdoor.no 
for komplett 

forhandleroversikt

Foto: Aptum

Dører av høy 
kvalitet for 
skandinaviske 
hjem og 
næringsbygg
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VI HAR VÅRT EGET
SNEKKERVERKSTED

Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt konsept 
og vi vet at våre kunder setter stor pris på vår 
fleksibilitet. 

Eksempelvis kan vi endre høyde eller bredde, skrå-
kutte etter måltegning, male i alle NSC-farger, sette 
inn glass – og ellers møte det meste av ønsker 
våre kunder har. 

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

Vi kan ikke kappe i brann- og lyddører. Se full 
forhandleroversikt på vår nettside 
www.nordicdoor.no
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Foto: Aptum
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www.nordicdoor.no   

Se nordicdoor.no for komplett 
forhandleroversikt

HOVEDKONTOR 
Travveien 3, 4580 Lyngdal 

post@nordicdoor.no 
Sentralbord: 38 33 05 00

QUICK LAGER 
Rigedalen 40, 4626 Kristiansand 

 

Dørene i denne katalogen kan besti l les hos din forhandler : 


