
Dörrsortiment
Edux-dörren - Världens varmaste dörr
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Edux-dörrar
Vårt familjeföretag grundades 1990 i Nivala, i Finland. Vi tillverkar ytter- och innerdörrar 
både för den inhemska marknaden och för export. Vårt sortiment ska uppfylla moderna krav, 
vare sig det gäller offentliga byggnader, egnahem, flervåningshus eller fritidsbostäder. Våra 
dörrar lämpar sig väl även för sanering och renovering.

I vårt förnyade sortiment hittar du dörrar i modern eller klassisk, klatschig eller diskret stil. 
Dörrarna kan även specialtillverkas enligt dina önskemål. Våra högklassiga produkter riktar sig 
både till byggföretag och direkt till privatkunder.

Edux-dörren skiljer dig ur mängden
Dörrarna tillverkas av finländskt trä med dagens CNC-teknik och en modern målningslinje 
samt med erfarenhet och yrkeskunskap. Vi värderar miljövänlighet och har som första dörrtill-
verkare i Finland övergått till att använda endast vattenbaserade målfärger vid ytbehandlingen. 
Vi tillverkar Edux®-dörrarna enligt SFS-standard.

Bland våra dörrkonstruktioner finns allt från marknadens bästa värmegenomgångskoefficient 
(0,28 W/m2K) till förmånliga alternativ med kort leveranstid. Både gällande våra dörrar och 
tjänster går vi in för rejäl österbottnisk stabilitet.

Du hittar lätt en dörr som passar dig
Byggproffs eller privatkund i beråd att skaffa sin första dörr - det har aldrig varit så här lätt att 
välja dörr. Välj först lämplig konstruktion och sedan en dörrmodell du gillar. För att det ska 
vara lättare att välja är vårt sortiment indelat enligt dekor, i underkategorier som presenteras 
på respektive uppslag. Vid val av kulör lönar det sig att använda våra samarbetspartners färg-
kartor eller välja en av våra standardkulörer.
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Kulörer och utrustning
Standardkulören är vit, standard EK-kulörer Ral 7024, Ral 7040 och RR32. Alla övriga kulörer kan fås till 
merpris. Dörrarna fås även målade i två färger, dvs. vita invändigt med valfri kulör utvändigt. Även för karm och 
glaslister kan du välja andra kulörer än på dörren. Alla våra dörrmodeller kan levereras med fasta och öppningsbara 
sidopartier samt överljus. Av trycktekniska skäl kan färgnyanserna i någon mån förändras.

Glasalternativ

Tillbehör

Ytterdörrarnas konstruktion
Ytterdörrarnas modulmått är 9/10x21 (dvs. 890 mm/990 mm x 2090mm). Övriga storlekar mot tilläggskostnad. Alla våra 
ytterdörrar har ytskikt i HDF och är aluminiumförstärkta. Nedan listas alla alternativa dörrkonstruktioner för ytterdörrar 
och med HDF-yta försedda balkongdörrar inklusive märkning, U-värden och konstruktionsbilder. På Basic-, Standard-, 
Lågenergi- och Brand EI30-dörrar ger vi 10 års formstabilitetsgaranti och 2 års produktgaranti. På Passiv och Passiv+ dör-
rar ger vi 13 års formstabilitetsgaranti och 3 års produktgaranti.

BASIC-DÖRR

Ett förmånligt alternativ för lokaler, som inte kräver den bästa värmeisoleringen,
valbart för några av våra grundmodeller. U-värde=0,78-1,0 (Dörrens tjocklek
60 mm, 2-glas, karm 115 mm, 1 tätning, LC-190 låskista)

STANDARD-DÖRR
Grundutförande för alla våra ytterdörrar. U-värde=0,7-1,0 (Dörrens tjocklek 66 mm, 
3-glas, karm 131 mm (standard)/170 mm/210 mm, 2 tätningar, justerbara gångjärn 
med bakkantssäkring, LC-102 låskista)

LÅGENERGI-DÖRR
En robustare version av vår standardkonstruktion, kan fås till alla modeller. U-vär-
de=0,6-0,9 (Dörrens tjocklek 78 mm, 3-glas, karm 131 mm (standard) / 170 mm / 210 
mm, justerbara gångjärn med bakkantssäkring, LC-102 låskista)

PASSIV DÖRR

Passivkonstruktion, robust och högisolerande konstruktion, kan fås till alla modeller. U-vär-
de: 0,48-0,80 (Dörrens tjocklek 78mm, 3-glas, karm 131 mm (standard) / 170 mm / 210 
mm, justerbara gångjärn med bakkantssäkring, LC-102 låskista)

BRAND EI30-DÖRR

Typgodkänd brandklassad konstruktion som skyddar mot brand i minst 30 minuter, 
kan fås till vissa modeller. U-värde:0,60-0,97 EI30 (Dörrens tjocklek 76 mm, 2-glas 
EI30 klart brandglas, karm 131 mm (standard) / 170 mm / 210 mm, 2 tätningar och 
brandtätning, justerbara gångjärn med bakkantssäkring LC-102 låskista)

PASSIV+ DÖRR
Världen varmaste dörrkonstruktion kan fås till vissa av våra modeller. Omfattas av flera 
patent. U-värde 0,28-0,58 (Dörrens tjocklek 87 mm, 3-glas, karm 131 mm (stan-
dard) / 170 mm / 210 mm, 3 tätningar, justerbara gångjärn med bakkantssäkring, Assa 
8765/70 låskista)

DECIBEL-DÖRR
Dörrmodellen kan fås i ljudreducerande utförande.

GENAST-DÖRR
Dessa modeller finns att få i vitt och standardstorlekar direkt från vårt lager.

SATIN

Tilläggspris
STIPPOLYTE

RAL 7024 RAL 7040 RR32
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KLART GLAS

• Abloy- och Dorma-lås och nyckelsystem
• Sparkplåtar och luftventiler
• Säkerhetslås och säkerhetsbleck
• Persienner och dörrstängare
• Smarta lås från Yale Doorman

• Trycken och handtag
• Dörrklockor och säkerhetskedjor
• Brevinkast och dörröga
• Handikappanpassade och sänkbara trösklar
• Specialglasningar

I samarbete med
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Ytterdörrar med positiv dekorprofil
Dörrar med positiv dekorprofil ger ett exklusivt intryck. De sticker ut, drar till sig blickarna och formligen strålar av elegans. Dekor-
profilerna gör sig särskilt väl på pardörrar och sidopartier. Rose- och Henrik-dörrarna har blyglas som standard. Daniel-dörren har 
frostat glas med stjärndekor som standard. Dörrar med dekorprofil har dekorprofil även på insidan.

     Rose                                              Rose (fanerad)             Anton      Anselmi

   Henrik                                               Daniel                                             Ensio      Helinä

    Fanny                                                 Hugo                                             Hermanni                      Mikael

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Ytterdörrar med spårad spegeldekor
Den spårade spegeldekoren går i klassisk stil. Den ger dörren ett dyrbart och förnämt utseende, men är ändå ett förmånligare al-
ternativ till den positiva dekorprofilen. Den här dekoren fungerar bra även tillsammans med pardörrar.
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  Kaarina                                               Aadam                                              Hannu                         Lauri

       Roosa                                                  Heljä                                                    Ulpu                           Venla

Vilhelmiina                                            Toivo                                                  Kauko                  Waldemar

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



     Luna                                           Senni                                                 Orion        Veeti

Ytterdörrar med specialdekor
Vid designen av dörrar med specialdekor har vi brutit de traditionella mönstren och skapat unika modeller. Glasramar, rostfria lister 
och modern spårning garanterar att dessa dörrar drar till sig uppmärksamhet och beundran. Till dessa dörrar passar även en klats-
chigare färgsättning.
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  Rasmus                                                 Atte                                                  Solja              Ester

   Paulus                                                   Inga                                              Alexander              Niilo

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Släta ytterdörrar
Släta ytor har samma lugnande inverkan som en spegelblank sjö eller ett snötäckt österbottniskt åkerlandskap. Skönhet och elegans 
kan tillföras dörren med hjälp av ramar i ek eller genom att måla ramarna i en annan kulör än dörren. Fanerade dörrar gör sig bäst 
utan spår, på så vis undviks nyansskillnader vid ytbehandlingen.
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     Outi                                                  Oona                                                    Ina                               Sulo

    Sakari                                        Samuli                                                Aleksi         Arvo

     Onni                                                 Sointu                                                 Soile                                    Silja

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Ytterdörrar med liggande spår
Under de senaste åren har dörrar med liggande spårning varit populära eftersom de passar nästan överallt. I vårt förnyade sortiment 
har vi beaktat den stora efterfrågan på dessa dörrar. Sortimentet omfattar modeller med traditionella spår och med spår i två nivåer. 
Om man väljer likadan spårning för gårdens alla dörrar ger det ett enhetligt och elegant intryck.
Liggande spår lämpar sig ytterst väl för lösningar med sidopartier och pardörrar.
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  Hannele                       Oskari                                   Henna                                  Hannes

  Santeri          Ossi         Virpi        Varpu

   Helena                                               Hilkka                                Hilla                Hilma

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Ytterdörrar med stående spår
Bland dörrarna med stående spår återfinns favoriterna som år efter år dominerat försäljningsstatistiken för hemmamarknaden. 
Sortimentet har även kompletterats med några nya modeller. En dörr med stående spår är vacker i sin enkelhet.

17

     Simo        Karita        Helmi        Severi
dB HETI PALO

EI30

     Heini       Henni           Iida         Karin

dB HETI PALO
EI30

PASSIIVI+

      Hilja         Veera       Nestori         Lassi
dB ETU HETI PALO

EI30
dB PALO

EI30
PASSIIVI+HETI PALO

EI30
PASSIIVI+ETU

dB PALO
EI30

dB

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.
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SOLAR PLISEE och DUETTE är tekniska gardiner för montering på dörrar eller 
fönster. SOLAR Plisee är ett enkelplisserat och SOLAR DUETTE ett dubbelt, 
värmeisolerande cellulärt tyg.

Balkongdörrar
En balkongdörr med HDF-yta är en stilig lösning för terrasser och balkonger eller som bakdörr. Den lämpar sig även 
för offentliga saneringsobjekt. Balkongdörrarna kan fås i standardutförande samt som lågenergi- och passiv-dörrar.

Balkongdörrarna fås med glas i storlek 12M, 14M, 16M, 18M och som helglasad eller fritt valbar. Dörrarna på bilder-
na har följande glasdimensioner: Aulikki, Suvi, Satu 12M; Vilma och Lumikki 14M; Talvikki och Pilvi 16M, Tuulikki 
helglasad.

HDF-balkongdörren levereras normalt med samma utrustning som en ytterdörr, men kan även fås utrustad med 
t.ex. spanjolett och persienn.
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    Vilma          Pilvi                        Satu                    Lumikki

   Aulikki       Talvikki                        Suvi      Tuulikki

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Lägenhetsdörr (fanerad)       Lägenhetsdörr med glasöppning    

Aluminiumbeklädda balkongdörrar
Våra aluminiumbeklädda balkongdörrar är populära speciellt för höghus. Dörrarna har dubbla tätningar, glas kan 
väljas enligt behov och vår spanjolett löper i den inre falsen, vilket ger ett ökat skydd mot inbrott. De aluminiumbe-
klädda balkongdörrarnas karmalternativ är 131 mm (standard), 170 mm (standard) och 210 mm. Alla aluminiumbe-
klädda balkongdörrar kan fås med valfri glashöjd.
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Lägenhetsdörrar
Förutom kunskap om lägenhetsdörrarnas funktion och utseende är det ytterst viktigt att känna till och uppfylla alla relaterade 
byggnadsnormer. Edux-sortimentet innehåller konkurrenskraftiga produkter för modernt byggande.

Brandklassificeringen för Edux lägenhetsdörrar är EI30 och ljudreduktionen Rw 42 dB för tät dörr och 37 dB för glasad dörr. Dör-
ren fås målad, fanerad och även med glasning. Tillbehör för lägenhetsdörrar: Brevinkast, dörröga, dörrklocka, säkerhetskedjor etc.

Enbladig utåtgående                            Enbladig inåtgående                          Tvåbladig inåt- / utåtgående

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.

Fås även sammankopplad som utåt- / utåtgående!

Marknadensöverlägset bästa regntäthet!

Rw+Ctr t.o.m.  44dB!
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Innerdörrar
Våra innerdörrar har ytskikt i HDF och är isolerade. Tack vare detta tål de även hårdare slitage. Innerdörrarnas standardkarm är 
92 mm och låskistan Abloy 2014. Innerdörrar fås både som pardörrar och sidopartier. Innerdörrarnas modulmått är 7/8/9/10 x 21. 
Innerdörrarna levereras normalt med karmar. Tröskel fås mot tilläggskostnad. Innerdörrarna fås även fanerade.

    Essi                     Sylvia                 Silva                      Tommi

  Raita 1       Raita 2          Raita 3                      Raita 4

  Sella          Lumikki                       Olivia           Valo

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



     Riku                      Klaara                        Rauha           Heidi

   Aatos                         Aarni            Aaro                        Krista

    Aapo          Santtu                       Pentti             Pekka
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Paneldörrar
Stuga, villa, stockhus eller stall - paneldörrar passar mycket bra för träbyggnader. Dörrarnas modulmått är 9/10x19 och 9/10x21, 
övriga dimensioner enligt specialmått. Alla våra paneldörrar förses normalt med bakkantssäkrade gångjärn och låskista LC-190.
Våra paneldörrar kan fås i två olika utföranden: Stugmodellen, som beträffande isolerförmågan motsvarar ytterdörrarnas ba-
sic-konstruktion, samt massivträmodellen, som motsvarar ytterdörrarnas lågenergikonstruktion (kan fås till alla modeller). Du kan 
välja mellan fyra olika panelalternativ. Paneldörrarna levereras normalt träfärdiga. Som ytbehandling erbjuds även lack, träskydd, 
Woodex-lasyr + lack och täckfärg. Våra paneldörrar fås även som pardörrar.

FINGERPANELBRED PANEL FALSK
SPÅRPANELSTANDARD-

PANEL
Tilläggspris

Tilläggspris Tilläggspris

Produktutveckling och avvikelse från modulmått kan inverka på dörrarnas dekor.



Ta kontakt!
Edux-Ovet Oy
Adress Välikyläntie 541, 85500 Nivala, Finland
Telefon +358 8 445 8700 E-post myynti@edux.fi www edux.fi
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