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Dalarna, detta skogsland och sjöland, med vintrar ofta bitande kalla och torra, och somrar med värmebölja eller ihållande regn, erbjuder alla de 

varierande förhållanden som en bra dörr måste klara. Dalarna erbjuder också den skönhet och det välkomnande som en bra dörr ska förmedla. 
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Innehåll

En bra dörr ska både bjuda in och stänga ute: med sin skönhet och design bjuda in dina vänner och grannar, och dig själv när du kommer hem efter 

arbetsdagen; med sin konstruktion och sitt material stänga ute kyla, värme och fukt. Och just sådana dörrar tillverkas av oss på LeksandsDörren.
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LeksandsDörren

Lite om oss
LeksandsDörren är ett familjeföretag som etablerades 1959, efter att ha sett det ökande behovet 

av kombinationen kvalitet och skönhet även på dörrar. LeksandsDörren är specialiserat på att 

tillverka sådana dörrar och entréer, av trä från Siljansbygdens skogar och med världsomtalat 

svenskt kvalitetstänkande som utgångspunkt i den egna produktionen. Gediget hantverk, modern 

teknik och aktivt miljöarbete, med målet att skapa trygghet för de boende, har varit ledstjärnan 

som följt LeksandsDörren genom alla år och givit oss framgång.

Lite om dörrmiljö
En modern dörr är betydligt mer än en köldbarriär. Den utgör gränssnittet mellan ditt privatliv 

och det stressiga arbetslivet utanför och är den första varma famnen som välkomnar dig och dina 

vänner. Entrémiljön har kort sagt blivit husets och ägarens signum. Som svar på det hämtar vi 

vår design-inspiration ur leksandsbygdens rika kulturarv, vilket vi kombinerar med moderna 

trender, strömningar och visioner i samhället.

Lite om trygghet
Dörren och entrémiljön berättar mycket om vem som bor i huset, men de berättar också mycket 

om hur det står till med husets säkerhet. Det estetiska har en given och självklar plats för trivseln, 

men modern teknik och hur vi använder oss av den är avgörande för att ditt hem ska stå tryggt 

även när du är borta från det. LeksandsDörren samarbetar därför med svenska ledande experter 

på området dörrsäkerhet och inbrottsskydd. Tala med oss om detta inför ditt dörrköp 

– möjligheterna att förstärka och säkra skyddet av ditt hus är nästan obegränsade.

Lite om hantverk
LeksandsDörrens hantverkare bär på flera generationers kunnande, 

som i förening med modern, högutvecklad teknologi avspeglar sig i vår 

produktion och alla våra produkter. Materialet till våra dörrar är 

noggrant utvalt och tas varsamt om hand av våra hantverkare som 

vidareförädlar det enligt snickarkonstens alla regler. Allt för att skapa 

vackra och formsäkra entréer.
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Lite om tycke och smak
När du väljer dörr måste du självklart utgå från huset du bor i, när det är byggt, vilket 

material det är g jort av och vilka färger det har. Men valet påverkas också förstås av din 

personliga smak; vågar du göra ett starkt färgval eller känner du dig mer harmonisk med en 

neutral dörr? Tänk på att du ska leva med din entré i många år och att välja dörr handlar om 

att göra ett viktigt val. För att underlätta för dig har vi därför delat in våra modeller i 

familjer: Pardörrar, Trend, Tidlös, Tradition och Garageportar där det framgår vad som är 

standard och vilka alternativ som finns.

Lite om glädje
Som husägare är det viktigt att veta att man har g jort sitt yttersta för att försköna och trygga 

sitt hem. Lägg därför lika mycket tid på att välja och se över vilka trygghetsfunktioner du 

behöver, som på att välja färg eller träslag. Gör du det kan vi ge dig en entrémiljö som kommer 

att skänka dig stor trygghet och glädja dig och dina vänner i många decennier framöver.

Lycka till med ditt dörrval!



66

Ett naturligt val

LeksandsDörrens kulörförslag. Du kan även välja valfri NCS-S- eller RAL-kulör.

Det mesta talar för LeksandsDörren

• LeksandsDörrens karmkonstruktion har tvärsnittsmåttet 55 x 105 mm. Den har 
också dubbla tappar på gammalt vis och är ytterst stabil. Materialet är kvistfri, 
lamellimmad och fingerskarvad, prima furu. Det innebär enklare montage, färre 
justeringar och eliminering av kvistgenomträngning i målningen.

• Allt synligt ramvirke är gjort av lamellimmad eller fingerskarvad prima furu.

• Lågt isoleringeringsvärde (U-värdet) på grund av isoleringens tjocklek och 
kvalitet, vilket innebär att kylan hålls ute och värmen stannar inne.

• Miljövänligt färgsystem. Förutom att det är snällt mot miljön ger det också 
bättre motståndskraft mot UV-strålar och bevarar därmed färgens lyster längre.

• Hakregellås, brytförstärkt justerbart slutbleck och tre stycken justerbara, rejäla 
gångjärn med bakkantssäkring. 

• Flexibel produktion, möjliggör kundunika lösningar. Begär gärna särskild offert.

• På vår hemsida leksandsdorren.se finns instruktioner, återförsäljarförteckning, 
produktbilder, nyheter och mycket mer som är värt att veta om våra dörrar.

LeksandsDörrens generella uppbyggnad

Sparkplåt. Fanér. HDF. Aluminiumplåt. Freonfri cellplastisolering och ramträ av 
lamellimmad eller fingerskarvad furu.

Limmat 
spärrskikt.

Isolerglas
(treglas).

Spröjs.

NCS-S 6020-B NCS-S 4050-R NCS-S 6000-N NCS-S 2040-Y20R NCS-S 1502-Y50R NCS-S 5020-G70Y

SFDK är dörr- och fönsterindustrins egen kvalitets-
märkning, ett branschgemensamt system för god-
kännande av fönster och ytterdörrar på den svenska 
marknaden. Den bygger på europastandarder, anpas-
sade till nordiska klimatförhållanden och en hållbar 
samhällsutveckling – vilket höjer kvaliteten på fönster 
och dörrar.

Våra dörrar är självklart CE-märkta, testade och SFDK-
godkända. isolervärdet (U-värdet) är för våra glasade 
standarddörrar ner till 0,9, de utan glas har 0,77 och 
för dem med tillvalet Lågenergi är U-värdet från 0,65.

Handikappvänlig, 
dubbelverkande 
kantregel som 
standard på alla 
pardörrar. Endast 
ett handgrepp 
krävs för att ställa 
upp dörren.

Dubbelverkande kantregel 345 K
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Produkt Våra karmyttermått och dörrbladsyttermått   B = bredd (mm)   H = höjd (mm)

 Karm Dörrblad

Modul  B  H B B H

Dörr 10-21 988 2086 905 2013

Dörr 10-20 988 1986 905 1913

Dörr 9-21 888 2086 805 2013

Dörr 9-20 888 1986 805 1913

Sidoljus 4-21 384 2086

Sidoljus 3-21 284 2086

Sidoljus 4-20 384 1986

Sidoljus 3-20 284 1986

Överljus5) 9/10-2/3/4 186, 286, 386

Överljus6) 13/14/15-2/3/4 186, 286, 386

Pardörr 15-21 1488 2086 647/7551) 701/7012) 2013

Pardörr 14-21 1388 2086 597/7051) 651/6512) 2013

Pardörr 13-21 1288 2086 547/6551) 601/6012) 2013

Garageport 25-21 2488 20573) 1200/12002) 2013

Garageport 25-20 2488 19923) 1200/12002) 1950

Garageport 24-21 2388 20574) 1150/11502) 2013

Garageport 24-20 2388 19924) 1150/11502) 1950

1,5-dörr 15-21 1488 2086 498/905 2013

1,5-dörr 14-21 1388 2086 398/905 2013

1,5-dörr 13-21 1288 2086 398/805 2013

Tröskel Handikapp Trä/aluminium. Tjocklek 25 mm. OBS! Karmyttermåttets höjd minskar med 18 mm.

Modell A-mått B-mått

Alla - förutom nedanstående 64 21

Grytnäs, Vaverön 72 29

Leksand RTD, RTD-F, FD, RTD 
och Ceder

81 38

Lågenergidörr 79 21

Anmärkning

A mått (mm) = Dörrbladets tjocklek.

B mått (mm) =  Mått från utsida dörrblad till centrum låskista.

Anmärkning
1)  Osymmetrisk delning.
2)  Symmetrisk delning.
3)  Obs! Ingen tröskel.
4)  Ök karm – Uk dörrblad. Obs! Ingen tröskel.
5)  Två stående spröjs.
6)  Tre stående spröjs.

Tekniska detaljer

• Mät hålet noga där dörren ska sitta och kontrollera att du 
väljer rätt modulmått.

• Kontrollera om dörren ska var vänster- eller högerhängd, 
utifrån sett.

• Välj din unika LeksandDörr som förstärker intrycket av ditt 
drömhus. Ange glasalternativ, spröjsalternativ, dekorlistad 
eller spårfräst insida, foder, sidoljus med mera.

• Teak och vit är standard men nu kan du ange om du vill 
ha annan färg ur NCS-S eller RAL-skalan och kanske 
tvåfärgsmålning.

• Om du inte vill ha standardglaset välj glastyp.

• Välj handtag och cylinderset och ange ytbehandling på 
dessa. VIKTIGT: Läs mer om detta på sidan 44.

• Välj och ange eventuella säkerhetsfunktioner, extralås, 
brandklass Ei30, larm eller andra tillbehör.

• Säkerställ infästningen med tillvalet LeksandsDörrens 
Karmskruvskit, för montage i de flesta väggtyper.

• För monterings- och skötselanvisningar, 
se www.leksandsdorren.se

OBS! Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i denna 
katalog och rätten till konstruktionsändringar. Av tryck-
tekniska skäl kan dörrarnas färger avvika från de verkliga.

Att tänka på vid beställning

Spröjsalternativ

Nr 1. 2:1
(2 liggande, 1 stående.)

Nr 2. Nr 3. Nr 4. Högerhängd
sedd utifrån.

Vänsterhängd
sedd utifrån.

Matcha dörrens 
glashöjd med 
fönster.

Gäller Ullvi och 
Leksand FD.
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Pardörrar
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Pardörrar
Finns det något vackrare och pampigare än en välg jord pardörr? Vi på 

LeksandsDörren tycker i alla fall inte det. Har man bara plats och huset 

i övrigt stämmer överens utgör pardörren en oslagbart välkomnande och 

stimulerande entré, för såväl vardag som för fest. Fullt uppslagen är den 

dessutom praktisk när till exempel den nyinköpta dubbelsängen ska bäras 

in. Välj mellan traditionell, tidlös eller trendig design – alla i samma 

höga kvalitet.

ALLMÄNT

Vit och teak är standard. Mot tillägg kan kulörer ur LeksandsDörrens NCS-S-palett 
alternativt valfri NCS-S eller RAL väljas. Även tvåfärgsmålning kan väljas mot tillägg. Alla 
dörrar har slät insida som standard, dekorlistning eller spårfräsning finns som tillval. För 
modulstorlekar, se Tekniska Detaljer på sid 7. Vi kan även tillverka måttanpassade dörrar.

SÄKERHET

Sex stycken justerbara gångjärn med bakkantssäkring och brytförstärkt slutbleck ingår 
som standard. Assa 2002 hakregellås är standard på de flesta modeller. Samtliga 
modeller kan mot tillägg förses med extralås, integrerade förberedelser för larm och 
andra trygghetsfunktioner. Kraftig karm (55 x 105 mm) ger ökad stabilitet och skydd.

GLAS

Dörrarnas standardglas kan mot tillägg bytas ut mot något av våra alternativ cotswold, 
klarglas, rökfärgat glas, katedralglas, ofärgat maskinantikglas samt etsat glas. Alla glas är 
3-glas isolerglas men även energiglas, säkerhetsglas, brandglas och äkta blyinfattat glas 
finns som tillval. De flesta glasade modeller kan tillverkas som täta (helt oglasade).
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Inspiration Pardörrar
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Pardörrar

FORNBY PK24

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit 
eller Teak. Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
Går att få utan 
romber (se sid 11).
 

SALTÖ PK48-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit.
Spårfräst.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Alternativ glaslist 
i kulör eller ek.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

ULLVI PV3015-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak. 
Slät insida. Härdat glas 
ut- och insida. Löstagbar 
spröjs.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Matchande foder.
Glasmodul 10–19.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar glas-modul 
19 med spröjs 4:1. 
Symmetrisk delning. Kan 
fås utan spröjs. Se Serie 
Tidlös för mer modulinfo 
etc om Ullvi.

ULLVI PV30-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. Klarglas. 
Vit eller Teak. Slät insida. 
Löstagbar spröjs.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar glas-modul 14 
med spröjs 2:1. Symmetrisk 
delning. Kan fås utan 
spröjs. Härdat glas, ut- och 
insida. Se Serie Tidlös för 
mer modulinfo etc om Ullvi.
 

HJORTNÄS PV11-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

RÖNNÄS PK14-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
Finns även som 
matchande enkeldörr, 
se sid 32.
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Pardörrar
OVAL PV50-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat maskinantik 
glas. Mässingsspröjs 
alt blyspröjs.
Slät insida.

Tillval:
Blyspröjs.
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning. 

Anmärkning:
Tillverkas i modul 15 
som standard.
Symmetrisk delning.

TORRBERG PK57-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit.
Spårfräst.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

BASTBERG PV71-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. Klarglas. 
Vit.
Spårfräst.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Alternativ glaslist 
i kulör eller ek.

Anmärkning:
Symmetrisk delning.
 

BJÖRKBERG PK90-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit. Slät insida.
Spröjs nr 1 (3:1).

Tillval:
Äkta blyinfattat glas 
med färgade romber enl 
bilden (kan matchas med 
dörrfärgen, std är vinröd).
Se sid 39 och 50.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Spröjs nr 3. Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Symmetrisk delning.
Tillverkas i modul 14 
och 15 som standard.
Bilden visar tillvalet äkta 
blyinfattat, färgat glas.
 

SILJANSNÄS PK12

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit 
eller Teak. Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Symmetrisk delning.

SILJANSNÄS PK12-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak.
Spröjs nr 1. (Spröjs nr 3 
visas på bilden! V g se 
sid 7.)
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr 2 
eller 3. Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Symmetrisk delning.
Bilden visar tillvalet 
spröjs nr 3!
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KULLSBJÖRKEN 
PK65-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Finns även som 
matchande enkeldörr 
och garageport, se 
sid 26 och 40.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.

LISSELBY PK36-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

Pardörrar

KÄLLBERGET 
PK51-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit. 
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Symmetrisk delning.

BRENÄS PK35-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

VÄSTANVIK 
PV16-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Spårfräst.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk 
delning.
 

KLOCKARBERG 
PV53-G

Standardutförande:
2002 hakregel lås. 
Vit eller Teak. Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
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ÅSLEDEN PK39-G

Standardutförande:
1,5-dörr.
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren visas i bredd 15, 
för övriga storlekar se 
www.leksandsdorren.se

Pardörrar
LISSELBY PK36

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit. 
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 

SOLBERGA PV55-G

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Spårfräst.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Osymmetrisk delning.
 
 

GLASMÄSTERI PV31-G

Standardutförande:
1,5-dörr.
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren visas i bredd 15, 
för övriga storlekar se 
www.leksandsdorren.se

ÅSLEDEN PK-39

Standardutförande:
1,5-dörr. 
2002 hakregellås. 
Vit. Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren visas i bredd 15, 
för övriga storlekar se 
www.leksandsdorren.se

NYHET!

EDSHULT PV68-G

Standardutförande:
1,5-dörr.
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren visas i bredd 15, 
för övriga storlekar se 
www.leksandsdorren.se
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Serie Trend

Serie Trend har ett uttryck som är anpassat för den nya arkitekturen, 

samtidigt som den stakar ut vägen för den framtida. Formspråket tar trots 

sin enkelhet för sig och visar upp sin självständighet med design, färger och 

material. Vi törs nog lova att de flesta människor kan hitta en dörr i serie 

Trend som väcker habegär.

ALLMÄNT

Vit och teak är standard. Mot tillägg kan kulörer ur LeksandsDörrens NCS-S-palett alternativt 
valfri NCS-S eller RAL väljas. Även tvåfärgsmålning kan väljas mot tillägg. Alla dörrar har slät 
insida som standard, dekorlistning eller spårfräsning finns som tillval. Vissa dörrar levereras 
med rostfri sparkplåt i grundutförandet, andra kan mot tillägg förses med detta. För modul-
storlekar, se Tekniska Detaljer på sid 7. Vi kan även tillverka måttanpassade dörrar.
Observera att de flesta dörrar går att få som pardörr eller som lös regeldörr!

SÄKERHET

Tre stycken justerbara gångjärn med bakkantssäkring och brytförstärkt slutbleck ingår som 
standard. Assa 2002 hakregellås är standard på de flesta modeller. Samtliga modeller kan 
mot tillägg förses med extralås, integrerade förberedelser för larm och andra trygghetsfunk-
tioner. Kraftig karm (55 x 105 mm) ger ökad stabilitet och skydd.

GLAS

Dörrarnas standardglas kan mot tillägg bytas ut mot något av våra alternativ cotswold, 
klarglas, rökfärgat glas, katedralglas, ofärgat maskinantikglas samt etsat glas. Alla glas är 
3-glas isolerglas men även energiglas, säkerhetsglas, brandglas och äkta blyinfattat glas 
finns som tillval. De flesta glasade modeller kan tillverkas som täta (helt oglasade).
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2020

BASTBERG K71-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

ALMBERG V74-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Härdat klarglas 
ut- och insida. 

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

HÄSTBERG K73-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Serie Trend

BODA V49-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar tillvalet 
glaslist i ek.
 

CLARA V84-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

SALTÖ K48-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.
 

PLINTSBERG K88-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Rostfri sparkplåt.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

VARGNÄS V83-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Härdat klarglas 
ut- och insida. 
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar tillvalet 
glaslist i ek.



2121

NÅLBERG V72-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

ROMMA K89-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Rostfri sparkplåt.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

GRYTNÄS K62-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Listad insida.

Serie Trend
VAVERÖN T61-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Listad insida.

HÄLLA K42-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.
 

VÄSTBERG K47-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar Annan 
kulör, tvåfärgsmålning.

ROMMA T89-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas.
Vit eller Teak 
(horisontell fanér).
Rostfri sparkplåt.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Horisontell teakfanér.

ALMO K22-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas, även 
designat (se sid 21).
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.
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Serie Trend

INSJÖN V1-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

OLSNÄS K82-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

NORET K78-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

LYCKA K29-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

LIMA K91-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör. 
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar Annan 
kulör, tvåfärgsmålning.
 

INSJÖN T1-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

LUGNET K59-GR

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. 
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ glaslist i ek 
eller kulör.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar tillvalet 
glaslist med annan 
kulör.
 

SLÄTTA V0

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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Förskönande detaljer

Slät utsida utan yttre glaslist 
(Romma och Plintsberg)

Slät utsida med glaslist. Eklist mot vitt ger en fin kontrast.Vissa dörrmodeller har rostfri 
sparkplåt som standard och ger 
ett sobert intryck.

Djupfrästa spår i dekorplattan ger stor 
reliefverkan (Ex Clara och Västberg).

ÖSTANHOL C87

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Dörrbladet är klätt 
med 17 mm tjock 
cederpanel. 
Rostfri sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:
-

Anmärkning:
Karmen och insidan av 
dörrbladet är av furu 
och cederbetsade.
 

HILDASHOLM C85

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Dörrbladet är klätt 
med 17 mm tjock 
cederpanel. 
Rostfri sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:
-

Anmärkning:
Karmen och insidan av 
dörrbladet är av furu 
och cederbetsade.

Vissa dörrmodeller har dekorpanel 
som ramar in dörrbladet.

Tillvalet glaslist med annan kulör.
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Serie Tidlös
Vår serie Tidlös tar inte plats och det är inte heller meningen. Den bara 

finns där, som en pålitlig, beprövad kärlek. De vackra dörrarna har en 

neutral och självklar framtoning som är skapad för att matcha klassisk 

svensk arkitektur. Inom serien hittar du också flera alternativ och möjligheter 

att komplettera din nya entré med en garageport i samma stil. Ett lyft för 

hela huset, som står sig genom tiderna.

ALLMÄNT

Vit och teak är standard. Mot tillägg kan kulörer ur LeksandsDörrens NCS-S-palett alterna-
tivt valfri NCS-S eller RAL väljas. Även tvåfärgsmålning kan väljas mot tillägg. Alla dörrar har 
slät insida som standard, dekorlistning eller spårfräsning finns som tillval. Vissa dörrar leve-
reras med rostfri sparkplåt i grundutförandet, andra kan mot tillägg förses med detta. För 
modulstorlekar, se Tekniska Detaljer på sid 7. Vi kan även tillverka måttanpassade dörrar.

SÄKERHET

Tre stycken justerbara gångjärn med bakkantssäkring och brytförstärkt slutbleck ingår som 
standard. Assa 2002 hakregellås är standard på de flesta modeller. Samtliga modeller kan 
mot tillägg förses med extralås, integrerade förberedelser för larm och andra trygghets-
funktioner. Kraftig karm (55 x 105 mm) ger ökad stabilitet och skydd.

GLAS

Dörrarnas standardglas kan mot tillägg bytas ut mot något av våra alternativ cotswold, 
klarglas, rökfärgat glas, katedralglas, ofärgat maskinantikglas samt etsat glas. Alla glas är 
3-glas isolerglas men även energiglas, säkerhetsglas, brandglas och äkta blyinfattat glas 
finns som tillval. De flesta glasade modeller kan tillverkas som täta (helt oglasade).
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VÄSTANNOR 
K45-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

Serie Tidlös

ULLVI V30-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Löstagbar spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Energiglas.
Matchande foder.
Glasmodul 10–19.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Bilden visar glasmodul 
13 och spröjs 2:1. 
Kan fås utan spröjs.

ULLVI V3015-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Härdat klarglas.
Löstagbar spröjs. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Energiglas.
Matchande foder.
Glasmodul 10–19.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Bilden visar 
glasmodul 15 och 
spröjs 3:1.
Kan fås utan spröjs.

Lämplig 
som 

altandörr
ULLVI V3015-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Löstagbar spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Energiglas.
Matchande foder.
Glasmodul 10–19.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Bilden visar glasmodul 
18 och spröjs 3:1.
Kan fås utan spröjs.

Lämplig 
som 

altandörr

Lämplig 
som 

altandörr

HEDBY K28-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat katedralglas. 
Vit. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

ÅSLEDEN K39

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

ÅSLEDEN 
K39-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

NYHET!NYHET!

ÖVERBODA V38

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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DJURA K2-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

Serie Tidlös

STYRSJÖBO 
V34-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Spröjs nr 1. (Bilden 
visar spröjs nr 4.)
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Spröjs nr 4. 
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar tillvalet 
spröjs nr 4.

MÄLARVIK V18-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat katedralglas. 
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

INSJÖN V1-G

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Cotswoldglas. Vit eller 
Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr 2 
el 3. Bilden visar spröjs 
nr 1. Dekorspårad 
insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

INSJÖN T1

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

HJULBÄCK V19-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat katedralglas. 
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas. 
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

MOSKOGEN V3-G

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

DJURA V2

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 



3030

Serie Tidlös

TIBBLE T7-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas. Vit, 
eller mönsterlagd 
Teak. Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 
3, målad dörr spröjs 
nr 2 el 3. Bilden 
visar spröjs nr 1. 
Dekorspårad insida.
Annan kulör 
sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

TIBBLE V7

Standardutförande:
2002 hakregellås.Vit, 
eller mönster-lagd Teak. 
Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

ÅKERÖ V6-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit, eller mönster-lagd 
Teak. Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

SOLBERGA V55

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

SOLBERGA V55-G

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3, 
målad dörr spröjs nr 2 
el 3. Bilden visar spröjs 
nr 1. Dekorspårad 
insida.
Sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

VÄSTANVIK K16-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak. 
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs 
nr 2 el 3. Bilden 
visar spröjs nr 1. 
Dekorspårad insida. 
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

SOLBERGA T55-G

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Cotswoldglas. 
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr 2 
el 3. Bilden visar spröjs 
nr 1. Dekorspårad 
insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

KULLSBJÖRKEN 
K65-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit. 
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Finns även som 
matchande pardörr 
och garageport, se 
sid 12 och 40.
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Serie Tidlös
LEKSAND FD

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Obehandlad 
furu. Slät insida.

Tillval:
Glasmodul 12, 13, 16.
Sandblästrad.
Energiglas.
Målad.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
(Bilden visar glasmodul 
13). Sandblästring 
rekommenderas för att 
framhäva träets struktur
i de handspikade 
romberna.

LEKSAND RTD-F

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Obehandlad 
furu.

Tillval:
Alternativt glas.
Sandblästrad.
Sparkplåt.
Målad.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Sandblästring rekom-
menderas för att fram-
häva träets struktur 
i de handspikade 
romberna.

LEKSAND PK-RTD

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad.
Sparkplåt.
Målad.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Sandblästring 
rekommenderas för att 
framhäva träets struktur 
i de handspikade 
romberna.

HELGÅS K43-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit. 
Klarglas.
Slät insida.
Spröjs nr 1.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorspårad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Spröjs nr 2 eller 3
(i Teak endast nr 3).

LEKSAND RTD

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad.
Sparkplåt.
Målad.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Sandblästring 
rekommenderas 
för att framhäva 
träets struktur i 
de handspikade 
romberna.

LEKSAND RTP

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Rostfri eller lackerad  
sparkplåt.
Sandblästrad och 
målad.
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Garageventil nedtill.
 

LEKSAND ETP

Standardutförande:
Klarglas. Obehandlad 
furu. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Sandblästrad.
Sparkplåt.
Målad.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Sandblästring rekom-
menderas för att fram-
häva träets struktur i de 
handspikade romberna.
Bilden visar äkta bly-
infattat, färgat glas.
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Serie Tradition
Serie Tradition bygger på design och stilideal som grundlades för flera 

hundra år sedan. Användandet av spröjs, speglar och dekorlister var den 

tidens sätt att skapa vackra entréer. Allt var genomsyrat av hantverksglädje 

och mycket stort kunnande. Fortfarande idag använder vi oss av ritningar 

som är inspirerade av den tidens uttrycksfulla dörrmodeller – men 

anpassade efter LeksandsDörrens kunskaper i modern tillverkning.

ALLMÄNT

Vit och teak är standard. Mot tillägg kan kulörer ur LeksandsDörrens NCS-S-palett alter-
nativt valfri NCS-S eller RAL väljas. Även tvåfärgsmålning kan väljas mot tillägg. Alla dörrar 
har slät insida som standard, dekorlistning eller spårfräsning finns som tillval. Vissa dörrar 
levereras med rostfri sparkplåt i grundutförandet, andra kan mot tillägg förses med detta. 
För modulstorlekar, se Tekniska Detaljer på sid 7. Vi kan även tillverka måttanpassade 
dörrar.

SÄKERHET

Tre stycken justerbara gångjärn med bakkantssäkring och brytförstärkt slutbleck ingår som 
standard. Assa 2002 hakregellås är standard på de flesta modeller. Samtliga modeller kan 
mot tillägg förses med extralås, integrerade förberedelser för larm och andra trygghets-
funktioner. Kraftig karm (55 x 105 mm) ger ökad stabilitet och skydd.

GLAS

Dörrarnas standardglas kan mot tillägg bytas ut mot något av våra alternativ cotswold, 
klarglas, rökfärgat glas, katedralglas, ofärgat maskinantikglas samt etsat glas. Alla glas är 
3-glas isolerglas men även energiglas, säkerhetsglas, brandglas och äkta blyinfattat glas 
finns som tillval. De flesta glasade modeller kan tillverkas som täta (helt oglasade).
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Inspiration Serie Tradition
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GRÅDA T56

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

KLOCKARBERG 
K53-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller 
Teak. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
På bilden är dörren 
försedd med 
maskinantik-glas och 
allmoge-gångjärn 
som tillval.
Unik enkeldörr med 
pardörrskänsla.

LISSELBY K36

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

SKEBERG K37-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak. 
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

LISSELBY K36-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Serie Tradition

GRANBERG K52-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak. 
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Unik enkeldörr med 
pardörrskänsla.

EDSHULT K68-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller Teak. 
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Unik enkeldörr med 
pardörrskänsla.
 

NYHET! NYHET!

SMEDBY K44-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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KARLSARVET T9

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit 
eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Matchande foder 
enligt bilden.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren på bilden 
har foder Mälaren 
som tillval.

KARLSARVET V9-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Rökfärgat 
maskinantikglas. Äkta 
blyinfattat glas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Träspröjs 6 rutor.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

HJORTNÄS T11-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs 
nr 2 el 3. Bilden 
visar spröjs nr 1. 
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

HJORTNÄS V11

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

HJORTNÄS V11-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs (se 
sid 35): Teakdörr 
spröjs nr 3, målad 
dörr spröjs nr 2 el 3. 
Bilden visar spröjs 
nr 1. 
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

Serie Tradition
BJÖRKBERG 
K90-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Blyinfattat glas med 
färgade romber, se 
sid 39 och 50. 
Spröjs nr 2 och 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

SILJANSNÄS 
K12-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
På bilden visas 
cotswoldglas.

BRENÄS V35-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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Serie Tradition
ÖVERMO V13-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat katedralglas.
Vit. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder 
enligt bilden.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren på bilden 
har foder Mälaren 
som tillval.

FORNBY T24

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit 
eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dekorlistad insida 
rekommenderas som 
tillval.
 

TWIN K60-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat maskin-
antikglas. 
Mässingspröjs alt 
blyspröjs.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

SOLLERÖ V10-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs nr 3. 
Bilden visar spröjs 
nr 1. Dekorlistad 
insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
 

SOLLERÖ T10-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Spröjs nr 1.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Alternativ spröjs nr 3. 
Bilden visar spröjs nr 1. 
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

OVAL K50-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Ofärgat 
maskinantikglas. 
Mässingspröjs alt 
blyspröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder 
enligt bilden.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Dörren på bilden 
har foder Mälaren 
som tillval.

KÄLLBERGET 
V51-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas. 
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

GLASMÄSTERI 
V31-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller 
Teak. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Matchande foder.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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Blyinfattat glas 
som kan varieras 
i färg för att ge 
extra elegans 
och matcha 
dörrfärgen. 
Se sid 50. 
Standardfärgen 
på romberna är 
vinröd.

Modell Källbergets spårfrästa dekor 
med horisontell överliggare. 

Modell Karlsarvet kan erhållas med 
en enklare träspröjs. 

Tillvalet Dekorlistad 
insida gör dörren 
lika vacker på 
insidan som på 
utsidan. Färgen 
kan som tillval 
fås i annan 
kulör än dörrens 
utsida, för att t ex 
åstadkomma en 
ljusare hall. 

Hjortnäs med spröjs nr 2.

Förskönande detaljer

Enkeldörr och pardörr som matchar varandra.

RÖNNÄS K214-G

Standardutförande:
2002 hakregellås. 
Klarglas. Vit eller 
Teak. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Finns även som 
matchande pardörr, 
se sid 13.

RÖNNÄS V14

Standardutförande:
2002 hakregellås. Vit 
eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
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Garageportar
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Garageportar
Garaget är ett dominerande inslag och påverkar husets helhet. 

LeksandsDörren erbjuder olika standardmodeller med både dörr och 

garageport i samma serie, men många andra dörrmodeller kan också 

tillverkas även som garageport. Enhetliga dörrar i hela fastigheten 

skapar en skön och välkomnande atmosfär.

ALLMÄNT

Vit och teak är standard. Mot tillägg kan kulörer ur LeksandsDörrens NCS-S-
palett alternativt valfri NCS-S eller RAL väljas. Även tvåfärgsmålning kan väljas 
mot tillägg. Alla garageportar har slät insida som standard, dekorlistning eller 
spårfräsning finns som tillval. Vissa garageportar levereras med sparkplåt i 
grundutförandet, andra kan mot tillägg förses med detta. För modulstorlekar, 
se Tekniska Detaljer på sid 7. Vi kan även tillverka måttanpassade garageportar.

SÄKERHET

Åtta stycken justerbara gångjärn med bakkantssäkring och brytförstärkt slutbleck 
ingår som standard. Assa 410 hakregellås är standard. Samtliga modeller kan 
mot tillägg förses med extralås, integrerade förberedelser för larm och andra 
trygghetsfunktioner. Kraftig karm (55 x 105 mm) ger ökad stabilitet och skydd.

GLAS

Modellerna Tibble och Insjön kan mot tillägg förses med något av våra runda 
eller rektangulära glas med alternativen cotswold, klarglas, katedralglas, ofärgat 
maskinantikglas samt etsat glas.
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ALMO V22-GR-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.
Alternativt glas.
 

Garageportar
BODA V49-G-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.
Alternativt glas.
 

INSJÖN V1 1,5-PORT

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit. Slät insida.
Levereras utan tröskel.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt.
 

NYHET! NYHET!

NYHET!
VARGNÄS V83-G-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Härdat klarglas, 
in- och utsida. 
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt garageventil.
Alternativt glas.
 

NYHET!
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HJORTNÄS V11-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak. 
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.
 

Garageportar
KULLSBJÖRKEN
K65-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit. Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.

Många dörrmodeller i katalogen kan tillverkas som garageport och därmed ge enhetligt intryck åt ditt hus. 
Här visas Kullsbjörken som sammanhållande serie.

Standardmodellen Hjortnäs som sammanhållande serie.
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Garageportar

INSJÖN V1-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak. 
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.

INSJÖN V1-G-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.
Alternativt glas.

TIBBLE T7-PO

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Vit eller Teak. 
Slät insida.
Brun sparkplåt.

Tillval:
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

LEKSAND RTP

Standardutförande:
410 hakregellås. 
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad och 
målad.
Borstlist.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Sparkplåt alt 
garageventil.
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Skräddarsytt

2500

2200

Öppningsbar för Handikapp
�

 

Skräddarsydda lösningar är en av LeksandsDörrens specialiteter. Utifrån kundens grundskiss diskuterar vi 
fram en fungerande lösning som därefter CAD-ritas och hantverksmässigt produceras i vår fabrik i Leksand.


 

 

Standard kan bli personlig!

Vi på LeksandsDörren 
välkomnar kundernas egna 
idéer och önskemål, allt för 
att de ska bli maximalt nöjda 
med sin entrémijö.

Ett sätt är att göra små, 
personliga modifieringar av 
en befintlig standarddörr. 
Dörren Edshult här till höger 
är standard och nedan visas 
exempel på spröjsvarianter 
som sätter personlig prägel.
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Sidoljus och Överljus

Sollerö med modellanpassat sidoljus 
och 6 rutors överljus.

Sidoljus och överljus ger vackert ljusinsläpp i hall och entré. Finns i samma träslag eller färger som våra dörrar. För storlekar se Tekniska Detaljer på sidan 7. 
Observera att matchande sidoljus kan beställas till flera av våra dörrmodeller.

Överljus ÖLJV 
finns i olika standardbredder, 
se sid 7.

Sidoljus Standard

Med post
SDJT

Härdat nedre glas

Utan post
SDJVO

Härdat glas

Plintsberg
SDJV88

Leksand ETP
(Med tillvalet äkta 

blyinfattat glas)

Sollerö/Hjortnäs
SDJTH/S

Exempel på Modellanpassade sidoljus

Granberg Källberget Klockarberg
(Tillv end i bredd 

274 mm)
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Sidoljus och Överljus Hantverk och Snickarglädje

Foder: Mälaren, teaklaserat.

Foder: Mälaren, vit. Foder: Mälaren, kulör. Foder: Siljan, kulör. Gångjärn: Allmoge.

Skurkloss.Hedby med dekorspår.

Kronjuvelen i din nya entrémiljö, 
den nya dörren, kan förskönas 
ytterligare med kronan på 
verket: hantverksmässiga foder 
i matchande stil och färg. 

Leksand RTD i närbild.

Äkta gerad dekorlist ger raka, hantverksmässiga hörn.

Osymmetrisk delning ger bredare gångdörr.

Symmetrisk delning ger lika breda dörrblad.

Spårad dekorplatta.

Möjligheterna är oändliga med specialbeställd 
dekor. Eller varför inte välja ur vårt standardiserade 
utbud av profillister, romber m m som signalerar 
äkta hantverk och snickarglädje.
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Beslag och Säkerhet

Handtag 8680
Rostfritt. 

Handtag 472
Brunoxid. Finns 
även i antik och 
polerad mässing.

Handtag Copenhagen
Matt nickel. Finns även 
i matt mässing, blank 
krom och mattborstad 
krom.

Handtag 1918
Glansförnicklad. Finns 
även i mattborstad 
eller polerad mässing, 
mattförkromad, brun-
oxiderad eller prion*.

Handtag Stockholm
Matt nickel. Finns 
även i matt mässing, 
krom och borstad 
krom.

Handtag 1956
Mattförkromad. Finns 
även i mattborstad 
eller polerad mässing, 
glansförnicklad, brun-
oxiderad eller prion*.

Handtag 2560
Antik. Finns även 
i glanskromad 
och mattborstad 
mässing.

Handtag 6638
Mattborstad mäss-
sing. Finns även i 
glansförnicklad, brun-
oxiderad, mattför-
kromad eller polerad 
mässing och prion*.

*Allergisäker nickelfri ytbehandling som färgliknar glansförnicklad.

LeksandsDörrens tillvals-rekommendation 
för en komplett dörr.

En LeksandsDörr har ett inbyggt trygghets-
tänkande i grundkonstruktionen, men vi 
erbjuder också flera säkerhetstillval som vi 
monterar in i din dörr redan vid den egna 
tillverkningen.

För att din LeksandsDörr ska bli komplett 
krävs  ett cylinderset, handtag och eventuellt 
en yttre täckskylt. 

De lås som är standard i LeksandsDörrens 
modeller är ASSAs 2002 och 410 Hakregellås. 
De är ASSAs flaggskepp och fantastiskt säkra 
och praktiska lås. När dörren är låst kopplar 
hakregeln samman dörrbladet med karmen.

2002 har dessutom en speciell bortasäker/
hemmabekväm funktion som när den är 
aktiverad gör det omöjligt att låsa upp dörren 
med vredet på insidan. Någon som tagit sig 
in genom till exempel ett fönster kan då inte 
bära ut dina ägodelar den enkla vägen genom 
ytterdörren. För att kunna använda just den 
funktionen måste Cylinderpaket 1212 väljas. 

LeksandsDörren rekommenderar tillvalen 
Cylinderpaket 1212, Yttre täckskylt 4256 och 
något av handtagen härintill. Tillsammans med 
hakregellåset som följer med dörren skapar 
det en komplett och vacker säkerhetslösning 
för din dörr.

ASSA 2002 
Mikro
Larmför-
berett 
hakregellås.

Magnetkon-
takt DC107
Säkerställer 
dörrens läge 
vid larmning.

Tröskel 
Handikapp
25 mm hög. 
Underlättar för 
rullstolar och 
liknande.

Entrétak Stratos

För att skydda din dörr, och dina 
gäster, rekommenderar vi starkt ett 
underhållsfritt entrétak i modern och 
elegant design. Enkel uppsättning. 
Takskiva av klar akryl. Konsoler av 
lackerat stål. Front- och väggprofil av 
natureloxerad aluminium. 

Mått: B 1500/2050 x D 918 x H 160 mm.
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Beslag och Säkerhet

Cylinderpaket
Med kopieringsskyddade nycklar. Handtag 
ingår ej. Levereras omonterade.

Yttre 
täckskylt 
4256 
Dekorativt 
tillval som 
dessutom 
skyddar 
dörren.

Extralås FAS 911 
Tillhållarlås med 
hakregel.

Ytbehandlingar för handtag och cylinderpaket

Från vänster: mattborstad mässing, brunoxid, mattförkromad, 
glansförnicklad / prion* och rostfritt.
*Allergisäker nickelfri ytbehandling som färgliknar glansförnicklad.

Gångärn 3248 Allmoge 
Svarvade dekorändar. Finns i glansförzinkning 
och brunsvart.

Yale Doorman 
Praktiskt och 
säkert lås som 
kan öppnas 
med nyckeltag 
eller kod 
(fjärrkontroll 
finns som tillval).

ASSA Connect
2002 MPL 
Säkerhetslås 
med tre hakreglar 
för förstärkt 
brytskydd.

Utsida Insida

Paket D1212
Cylinder- och behörspaket som hindrar in- 
och utbrott, så kallad Hemmabekväm –
 bortasäker funktion. Passar till våra dörrar 
med låskista 2002.

Utsida Insida

Paket D1201
Cylinder- och behörspaket som 
passar alla våra dörrar.

Ytbehandlingar
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Glas och Tillbehör

Mekanisk ringklocka

Förnicklad eller 
mässing.

Brevinkast 647
Finns i mässing eller 
mattförnicklad.

Våra glasalternativ

Att välja ett alternativt glas kan ge din dörr en extra dimension. Alla dörrglas är av typ 3-glas isolerglas. Energiglas, 
säkerhetsglas, brandglas och äkta blyinfattat glas finns som tillval.

Etsat glas

Maskinantikglas
Finns i klarglas eller rökfärgat.

Katedralglas

Rökfärgat glasKlarglas

Cotswold

Standardfärger till blyinfattat glas 
Vinröd, gräsgrön och havsblå.

Dörrbroms 523
Förhindrar igenblåsning 
av dörren vid korsdrag. 
Finns i vitt, brunt och 
rostfritt.

Dorma TS83 
Tyst och stilren dörrstängare 
i silver, vitt eller brunt.

Tittöga 200°
Stor vidvinkel ger 
trygghet.

Karmskruvskit
Praktisk för ett säkert och 
lättjusterat karmmontage.

KARM VÄGGMATERIAL

Tillval
Blyinfattat, färgat glas.
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Skötsel och Vård

Allmänt om dörrvård

Din nya dörr ska hålla i många, många år. Men för att klara det hårda 
livet i regn, snö, kyla och värme måste du sköta om den. Trä är ett 
levande material som behöver omvårdnad och olika typer av dörrar 
kräver olika typer av behandling. Vi använder förstklassig HDF till 
våra dörrar, men även HDF bestor trots allt av träfiber, därför är det 
viktigt att i möjligaste mån skydda dörren mot väta. Läs och följ våra 
skötselråd och monteringsanvisningar så kommer du att ha glädje av 
din dörr i många år.

Furudörrar

Ytbehandla din furudörr med trälasyr när dörren monteras. Helst ska 
dörren underhållas 2–3 gånger per år med trälasyr. Men täckmåla 
aldrig en furudörr. Risk för sprickbildning på ytan är nämligen stor när 
den utsätts för väder och vind.

Teak- och cederdörrar

Våra teak- och cederdörrar är grundoljade med pigmenterad träolja 
på fabriken. Men efter montering måste du behandla dörren ytter-
ligare en gång med uteolja. För att få en bra finish och hållbarhet 
måste du behandla dörren med träolja minst två till tre gånger per år 
eller så fort du märker att ytan verkar torr och matt. Är du noggrann 
i början och behandlar dörren ofta får du snabbt en yta som blir 
motståndskraftig mot sol och regn. Rengör ytan med milt alkaliskt 
rengöringsmedel och låt ytan torka ordentligt innan du oljar in den.

Skyddande tak

Viktigt är att montera dörren under någon form av skyddande tak. 
Då förlänger du på ett enkelt sätt dörrens livslängd.

Målade dörrar

En målad dörr är färdigbehandlad när den kommer från Leksands-
Dörren. Dörrarna är täckmålade med ett högvärdigt vattenburet 
färgsystem. Detta innebär att miljöbelastningen minimeras samtidigt 
som den goda kvalitén på färgsystemet borgar för en lång hållbarhet. 
För att få maximal hållbarhet bör du tvätta av dörren med vatten och 
milt diskmedel vid behov. Använd inte starka rengöringsmedel och 
fönsterputsmedel som kan ge missfärgningar i lacken. Har du fått 
lackskador på dörren är det bäst om du bättrar på detta omedelbart 
med en vattenbaserad färg av utomhuskvalitet. Större skador kräver i 
regel spackling, slipning och total ommålning.

Trösklar

Olja tröskeln med träolja en gång om året eller vid behov. Damma 
eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskeln slipas 
med fint sandpapper innan oljning.

Karmar

Karmar behandlar du på samma sätt som den dörr som 
karmen hör till.

Garantier

Tänk på att LeksandsDörrens garantier endast gäller om 
monterings- och skötselföreskrifterna följs. På vår hemsida 
www.leksandsdorren.se hittar du nödvändig information.

Glas och Tillbehör



LeksandsDörren AB

Siljansnäsvägen 12
S-793 92 Leksand
Sweden

Tel: +46 247 79 61 50
Fax: +46 247145 59

info@leksandsdorren.se
www.leksandsdorren.se
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