
Tillägg för Favoritfärg – enkeldörr 2.500:-

Tillägg för Favoritfärg – pardörr 4.500:-

Tillägg för valfri NCS/RAL-kulör – enkeldörr 4.500:-

Tillägg för valfri NCS/RAL-kulör – pardörr 6.500:-

Vid fler dörrar/sidoljus med samma kulör tillkommer 
det per extra enhet (pardörr = 2 enheter)

2.000:-

Tvåfärgsmåln. med favorit ut och favorit in på enkeldörr 5.900:-

Tvåfärgsmåln. med favorit ut och favorit in på pardörr 7.900:-

Tvåfärgsmåln. med kulör ut och standard 
vit NCS S 0502-Y in på enkeldörr

5.900:-

Tvåfärgsmåln. med kulör ut och standard 
vit NCS S 0502-Y in på pardörr

7.900:-

Tvåfärgsmålning med olika kulör ut och in på enkeldörr 8.500:-

Tvåfärgsmålning med olika kulör ut och in på pardörr 12.900:-

Färg

Prislista alla tillval 2023,  
samtliga priser inkl. moms

Enkeldörr 4.000:-

Pardörr 6.000:-

Specialmått målade dörrar upp till M21:

Enkeldörr 6.000:-

Pardörr 8.000:-

Specialmått målade dörrar högre än M21 (Max M25):

Enkeldörr 5.000:-

Pardörr 7.000:-

Specialmått Teakdörrar upp till M21:

Som standard levereras alla täckmålade ytterdörrar i NCS S 0502-Y (bruten vit),  
om inte annat anges vid beställning.
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Enkeldörr 7.500:-

Pardörr 9.000:-

Specialmått Teakdörrar högre än M21 (Max M25):

Specialmått sidoljus (upp till 5x21) 900:-



Dubbelcylinderpaket med 5 nyklar och handtag

Prislista alla tillval 2022,
samtliga priser inkl. moms

Övriga tillägg

Rostfri/Svart sparkplåt 50 eller 100 mm (pardörr x2) pris/sida 1.400:-

Lik insida Ytterdörr med spår (pardörr x2) 2.300:-

Lik insida Ytterdörr med utanpåligande dekor (pardörr x2) 3.300:-

Inåtgående dörr (pardörr x2) 3.500:-

Dolda gångjärn (pardörr x2) 4.500:-

Syrafasta rostfria gångjärn klass A4 (pardörr x2) 2.000:-

Förhöjd säkerhet motsv. RC2 (endast enkeldörr) 3.500:-

Accoya Plus-paket (pardörr x2): Accoya-skiva, syrafasta 
gångjärn och 15mm rostfri plåt i underkant dörr

4.000:-

Draghandtag 1500mm, rostfritt 5.990:-
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Pris inkl. moms, Mattkrom:

2500:-
Pris ex. moms: 2.000:-

Tillägg monterad 
låscylinder 500:-
Pris ex. moms: 400:-

Handtag kan ej monteras 
pga transporten

Handtag att välja mellan

1. (8061) 2. (8062) 3. (1956) 4. (6638)
Tillägg 350:- för 
detta handtag

Glas

Cotswold/Klart/Thela/Kathedral/Frostat/Grey (pardörr x2) pris/dörr 850:-

Maskinantik eller Flutes clear/matelux (Kostnad/glasutag) 1.700:-

Tillägg för annat glas än vad dörrinformationen ger


