
En dörr och ett fönster 
står öppet för er

Välkommen in
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Dörrar och fönster med       tradition

Grunden till Allmogesnickerier lades för mer än 30 år sedan  

och affärsidén var då som nu att ge våra kunder det där lilla  

extra som betyder så mycket. Vi vill ge våra kunder ett  

alternativ till de massproducerade snickerierna.

Ni är alltid välkommen att öppna dörren till Allmoge- 

snickeriers härliga värld. Vi är företaget som sätter stil,  

kvalitet, utseende, kunnande och samarbete i första rummet.

Våra duktiga medarbetare kommer att göra allt för att ni  

skall få så vackra fönster och dörrar som det över huvud  

Johny Therese Michael Åsa

taget är möjligt att skapa. Vi som i första hand tar hand om er  

är Åsa, Therese, Michael och Johny. Det är dock inte helt  

ovanligt att våra kunder även har en direktkontakt med våra  

duktiga hantverkare, kanske för att diskutera ett färgval med  

vår målare.
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Dörrar och fönster med       tradition
Vi håller till i Leksand med endast fem minuters gångväg från Leksands  

centrum. Trots närheten till centrum har vi en otroligt stimulerande arbets-

miljö, med vatten på tre sidor av fabriken. Dalälven flyter förbi på ett avstånd 

av endast några meter. Fabriken har från början varit ett stort sågverk,  

som sen har blivit ett snickeri. Snickeriet är gammalt men otroligt charmigt. 

Snickerikulturen sitter i väggarna. Vi brukar kalla den för vår lilla  

Tomteverkstad.  

Den här vackra miljön ger oss energi och skaparglädje. Det är en helt 

fantastiskt känsla att ta en liten promenad runt fabriken. Man känner hur  

man fylls med energi och vilken lycka att kunna verka i en så fantastisk  

miljö och att få arbeta med att skapa våra vackra produkter.

Hela företaget genomsyras av att kunden alltid står i centrum.  

Vi vill göra allt för att våra kunder skall få den produkt som man önskar sig, 

och en upplevelse utöver det vanliga.

Utsikt från kontoret
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Vasadörren 
             Du komponerar själv                         
 dörren i din egen stil 
     för att passa till ditt hus.

Måttbeställda och anpassade ytterdörrar
Våra dörrar tillverkas endast på beställning, ni kan 

därmed få i stort sett de mått och det utförande som ni 

önskar på er dörr. Det innebär att våra dörrar i gammal 

stil kan anpassas till nästan alla hustyper. Nästan alla våra 

dörrmodeller är designade efter gamla förlagor.

Vi har i den här foldern tagit med ett antal varianter 

som vi tycker är vackra och passar in på gammal stil. 

Vill ni ha ett annat utseende så kan vi säkert hjälpa er 

även med det. 

Våra ytterdörrar är extra kraftiga. Både paneldörrar och 

spegeldörrar har en tjocklek på hela 73 mm. Dörrarna är 

till stora delar massiva med isolering i dörrspeglarna, dör-

rarna är tunga och väger betydligt mer än standarddörrar. 

De kraftiga dimensionerna och dörrens tyngd skapar en 

känsla utöver det vanliga när man öppnar och stänger 

dörren. 

Dörrar med glasöppning
Våra dörrar går lika bra att få med eller utan glasöppning. 

Väljer man en dörr med glasöppning så har man stora 

möjligheter att påverka dess utformning, titta på våra 

dörrförslag eller kom med ett eget förslag. 

EPD22 förslag 121 –  Dörrfoder nr 3

EPD22 förslag 104 – Romb special och överljus med båge

Har ni tänkt på att er dörr är det första som era gäster lägger märke till.

Dörren skapar och väcker känslor. Dörren skall vara varm och vacker, 

skapa förtroende och visa att här är man välkommen. Med den vackra 

och unika Vasadörren kan vi lova att ni kommer att få många 

komplimanger för er fina och unika dörr. En dörr som är tillverkad 

för hand och endast åt er.
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Spegeldörrar, och då oftast i form pardörrar, blev vanliga mot 

slutet av 1700-talet. Dörrarna var ofta påkostade med snidade 

fyllningar och vackra profiler. Konstruktionen av dörren speglar 

dess ålder. De äldsta dörrarna hade två eller fyra lika stora 

speglar eller rättare sagt fyllningar som då var utanpåliggande. 

Halvfranska dörrar började komma vid mitten av 1700-talet. 

Fyllningen gjordes som en spegel där mitten var högre än sidan, 

så kallad frisad spegel. Spegeln sattes fast genom att den satt  

löst i ett spår i dörrens ram. 

Dörrar med tre speglar blev vanliga, det började även  

komma helfranska dörrar där dörrspegeln hölls fast genom 

listverk, som placerades på ramträet runt spegeln. Spegeldörrar 

kallades även för fyllningsdörrar eller ramverksdörrar. Under 

1700- och 1800-talet var spegeldörren den vanligaste dörrtypen 

till bostadshus.

Ytterdörrar – spegeldörrar

Allmogedörr tillverkad på gammalt sätt
Vi tillverkar dörrar på gammalt traditionellt sätt med kraftiga 

ramträn och äkta dörrspeglar med stort djupt. Dörren är extra 

kraftig och tung samt hela 73 mm tjock. 

Eftersom dörren har äkta dörrspeglar så finns det inga runda 

CNC- frästa hörn utan alla hörn och vinklar är skarpa och i 

vinkel på gammalt sätt, precis som förr.

Dörrspeglarna finns på bägge sidorna av dörren, vi har  

aldrig några släta insidor på våra spegeldörrar, finns det en  

dörrspegel på utsidan så finns motsvarande spegel även på  

insidan av dörren. Dörrarna är utseendemässigt väldigt lika  

de gamla dörrarna, skillnaden är att de är kraftigare, tjockare  

och har en bra isolering. 

För dem som så önskar går det att smycka dörren med till 

exempel romber på dörrspeglarna. Eftersom ni i stort sett själv 

bestämmer över utformning och färgsättning får ni er personliga 

dörr.

Halvfranska ytterdörrar
Profilen är fräst direkt i ramen, spegeln är lös och har ett stort 

och vackert djup med en fris på ca 30 mm och där mitten är 

10 mm högre än spegelns fris. 

Helfranska ytterdörrar
Även här är spegeln lös och har ett vackert djup som framträder 

än mer genom att helfranska dörrar även har ett listverk med en 

vacker profil runt varje dörrspegel.

Skarpa hörn, lösa dörrspeglar med stort djup och en hand- 

målning med pensel skapar en dörr utöver det vanliga,  

en tung och gedigen dörr med en härlig känsla.

PD22 förslag 000 – Dörrfoder nr 1

Halvfransk dörrspegel 

med pärlromb

Helfransk dörrspegel med slät romb
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Pardörrar har blivit allt mer populära både i nyproduktion och vid renovering. 

Pardörrar är praktiska, och vid behov har man en mycket stor dörröppning,  

men framför allt kan man göra pardörrar vackra och personliga. 

Ni kan få våra pardörrar utformade i stort sett som ni själva önskar. Enligt 

gammal tradition har våra dörrar dubbla möteslister, vilket innebär att för ögat ser 

dörrhalvorna lika breda ut, men man vinner den stora fördelen att gångdörren blir 

drygt 10 cm bredare. Det är en liten finess som innebär att man kan ha en smal 

och vacker dörr och ändå ha en bred dörröppning att passera igenom.

Storleken på dörrarna bestämmer ni själva. Ni behöver inte hålla er till  

standardmått utan ni kan få dörrarna i de storlekar som önskas. Man måste  

dock tänka på att proportionerna på en dörr är mycket viktiga. Samma dörr- 

modell kan se väldigt olika ut om man jämför en bred och låg dörr med  

en smal och hög dörr. När ni begär en offert eller beställer en dörr så ritar vi  

alltid upp dörren i skala, så att ni ser att dörren får de proportioner som ni har 

tänkt er. 

På bredden räcker det faktiskt med ett karmyttermått på 1 250 mm.  

Den vanligaste bredden ligger mellan 1 300 till 1 500 mm. 

Våra pardörrar finns i fem grundmodeller som sen kan  

kombineras med många olika glasöppningar.

Pardörrar, 
spegeldörrar

PD22 förslag 105  –  Romb pärla

PD31 förslag 117  –  Romb pärla

PD32 förslag  –  Överljus PD32 förslag 104  –  Romb pärla PD32 förslag 000
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PD21 förslag 000 PD21 förslag 100
Utan spröjs

PD21 förslag 103
Spröjs 1:1

PD21 förslag 110
Spröjs stor romb

PD21 förslag 112
Spröjs kryss

PD21 förslag 117
Spröjs liten romb

7

pardörrar pd21

PD22 Special PD32 förslag 000 – Romb pärla PD22 med blyinfattning

PD21 förslag 103
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PD22 förslag 000 PD22 förslag 100
Utan spröjs

PD22 förslag 101
Spröjs 1:0

PD22 förslag 102
Spröjs 2:0

PD22 förslag 103
Spröjs 1:1

PD22 förslag 104
Spröjs 2:1

PD22 förslag 105
Spröjs 3:1

PD22 förslag 106
Spröjs 4:1

PD22 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

PD22 förslag 108
Spröjs 1:0 upp

PD22 förslag 109
Spröjs 2:1 upp

PD22 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb

PD22 förlag 111
Spröjs 1:0 + liten romb

PD22 förslag 112
Spröjs kryss

PD22 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss

pardörrar pd22
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PD22 förslag 114
Spröjs 2:0 + kryss

PD22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

PD22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

PD22 förslag 117
Spröjs liten romb

PD22 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten romb

PD22 förslag 119
Spröjs 2 x liten romb

PD22 förslag 120
Spröjs torpromb

PD22 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

PD22 förslag 122
Spröjs 2:2 + special

PD22 förslag 123
Spröjs 3:2 + special

PD22 förslag 124
Spröjs 4:2 + special

PD22 förslag 129
Glasöppning diagonal

PD22 förslag 130
Glasöppning cirkel

PD22 förslag 131
Glasöppning oval

PD22 förslag 132
Glasöppning fri form
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pardörrar pd30

PD30 förslag 000 PD30 förslag 100
Utan spröjs

PD30 förslag 103
Spröjs 1:1

PD30 förslag 110
Spröjs stor romb

PD22 förslag 112
Spröjs kryss

PD30 förslag 117
Spröjs liten romb

PD30 förslag 120
Spröjs torpromb

PD30 förslag 122
Spröjs 2:2 special

PD31 förslag 000 PD31 förslag 100
Utan spröjs

PD31 förlag 103
Spröjs 1:1

PD31 förslag 110
Spröjs stor romb

PD31 förslag 112
Spröjs kryss

pardörrar 
pd31

PD31 förslag 117
Spröjs liten romb
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PD32 förslag 000 PD32 förslag 100
Utan spröjs

PD32 förslag 101
Spröjs 1:0

PD32 förslag 103
Spröjs 1:1

PD32 förslag 104
Spröjs 2:1

PD32 förslag 105
Spröjs 3:1

PD32 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

PD32 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

PD32 förslag 117
Spröjs liten romb

PD32 förslag 120
Spröjs torpromb

PD32 förslag 122
Spröjs 2:2 special

PD32 förslag 123
Spröjs 3:2 special

PD32 förslag 129
Glasöppning diagonal

PD32 förslag 131
Glasöppning oval

PD32 förslag 132
Glasöppning fri form

PD32 förslag 130
Glasöppning cirkel

pardörrar pd32



12

Här finns det möjligheter att skapa många vackra dörr- 

modeller. Vi har hela tio grundmodeller som kan kombineras 

med många vackra glasöppningar. Här visar vi nästan 200 olika 

dörrförslag men det finns utrymme för egna dörrmodeller och 

ideér.

Även enkeldörrar bör ha rätt proportioner mellan bredd  

och höjd, dörrmodellerna passar olika bra beroende på vilka 

proportioner dörren får. Vi ritar dock alltid upp er dörr  

Enkeldörrar, spegeldörrar

i en skalenlig ritning så att ni ser att proportionerna blir  

som ni har tänkt er.  

Har ni tänkt er att införskaffa både en pardörr och en 

enkeldörr hjälper vi gärna er att hitta dörrmodeller som matchar 

varandra. 

ED22 förslag 115 ED22 Blyinfattning ED36 förslag 117 – Romb pärla ED31 förslag 332 – Romb slät

ED22 förslag 129 ED31 förslag 000 ED24 förslag 118 ED35 förslag 104
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ED21 förslag 000 ED21 förslag 100
Utan spröjs

ED21 förslag 103
Spröjs 1:1

ED21 förslag 380
Spröjs 1:2

ED21 förslag 381
Spröjs 2:2

ED21 förslag 110
Spröjs stor romb

ED21 förslag 117
Spröjs liten romb

ED21 förslag 120
Spröjs torpromb

ED21 förslag 112
Spröjs kryss

ED21 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED21 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

ED21 förslag 127
Spröjs stor romb 
i spegel

ED21 förslag 128
Spröjs kryss i 
spegel

ED21 förslag 129
Glasöppning 
diagonalt

ED21 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED21 förslag 131
Glasöppning 
oval

ED21 förslag 132
Glasöppning fri 
form

enkeldörrar ed21

ED21 förslag 129

ED21 
förslag 126
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ED22 förslag 000 ED22 förslag 100
Utan spröjs

ED22 förslag 101
Spröjs 1:0

ED22 förslag 103
Spröjs 1:1

ED22 förslag 104
Spröjs 2:1

ED22 förslag 381
Spröjs 2:2

ED22 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

ED22 förslag 383
Spröjs 1:2 upp

ED22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

ED22 förslag 315
Spröjs 1:2 + 3 kryss

ED22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

ED22 förslag 316
Spröjs 0:2 + 3 kryss

ED22 förslag 117
Spröjs liten romb

ED22 förslag 118
Spröjs 1:1 
+ liten romb

ED22 förslag 119
Spröjs 2 x liten 
romb

ED22 förslag 120
Spröjs torpromb

ED22 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

ED22 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED22 förslag 123
Spröjs 3:2 special

ED22 förslag 124
Spröjs 4:2 special

ED22 förslag 129
Glasöppning 
diagonalt

ED22 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED22 förslag 131
Glasöppning 
oval

ED21 förslag 132
Glasöppnin fri 
form

enkeldörrar ed22



15

ED23 förslag 000 ED23 förslag 100
Utan spröjs

ED23 förslag 101
Spröjs 1:0

ED23 förslag 103
Spröjs 1:1

ED23 förslag 104
Spröjs 2:1

ED23 förslag 381
Spröjs 2:2

ED23 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

ED23 förslag 383
Spröjs 1:2 upp

ED23 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

ED23 förslag 315
Spröjs 1:2 + 3 kryss

ED23 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

ED23 förslag 316
Spröjs 0:2 + 3 kryss

ED23 förslag 117
Spröjs liten romb

ED23 förslag 118
Spröjs 1:1 
+ liten romb

ED23 förslag 119
Spröjs 2 x liten 
romb

ED23 förslag 120
Spröjs torpromb

ED23 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

ED23 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED23 förslag 123
Spröjs 3:2 special

ED23 förslag 124
Spröjs 4:2 special

ED23 förslag 129
Glasöppning 
diagonalt

ED23 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED23 förslag 131
Glasöppning 
oval

ED23 förslag 132
Glasöppnin fri 
form

enkeldörrar ed23
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ED24 förslag 000 ED24 förslag 100
Utan spröjs

ED24 förslag 101
Spröjs 1:0

ED24 förslag 102
Spröjs 2:0

ED24 förslag 103
Spröjs 1:1

ED24 förslag 104
Spröjs 2:1

ED24 förslag 105
Spröjs 3:1

ED24 förslag 106
Spröjs 4:1

ED24 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

ED24 förslag 108
Spröjs 1:0 upp

ED24 förslag 109
Spröjs 2:1 upp

ED24 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb

ED24 förslag 111
Spröjs 1:0 
+ liten romb

ED24 förslag 112
Spröjs kryss

ED24 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss

ED24 förslag 314
Spröjs 3:0 + kryss

ED24 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 
kryss

ED24 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 
kryss

ED24 förslag 117
Spröjs liten romb

ED24 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten 
romb

ED24 förslag 119
Spröjs 2 x liten 
romb

ED24 förslag 120
Spröjs torpromb

ED24 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

enkeldörrar ed24

ED24 special
krysspröjs
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ED30 förslag 000 ED30 förslag 100
Utan spröjs

ED30 förslag 103
Spröjs 1:1

ED30 förslag 380
Spröjs 1:2

ED30 förslag 110
Spröjs stor romb

ED30 förslag 112
Spröjs kryss

ED30 förslag 117
Spröjs liten romb

ED30 förslag 119
Spröjs 2 x liten 
romb

ED30 förslag 120
Spröjs torpromb

ED30 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

ED30 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED30 förslag 129
Glasöppning diagonal

ED30 förslag 133
Glasöppning  
diagonal  
Spröjs 1:1

ED30 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED31 förslag 000 ED31 förslag 100
Utan spröjs

ED31 förslag 102
Spröjs 0:2

ED31 förslag 310
Spröjs 2 x stor 
romb

ED31 förslag 119
Spröjs 2 x liten 
romb

ED31 förslag 332
Spröjs 2 kryss

ED31 förslag 333
Spröjs 3 kryss

ED31 förslag 334
Spröjs 0:3

enkeldörrar ed30

enkel-
dörrar 
ed31
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ED32 förslag 000 ED32 förslag 100
Utan spröjs

ED32 förslag 103
Spröjs 1:1

ED32 förslag 381
Spröjs 2:2

ED32 förslag 110
Spröjs stor romb

ED32 förslag 112
Spröjs kryss

ED32 förslag 117
Spröjs liten romb

ED22 förslag 120
Spröjs torpromb

ED32 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED32 förslag 125
Spröjs 2:2 special i 
spegel

ED32 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

ED32 förslag 127
Spröjs stor romb  
i spegel

ED32 förslag 128
Spröjs kryss  
i spegel

ED32 förslag 129
Glasöppning 
diagonal

ED32 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED32 förslag 131
Glasöppning 
oval

ED32 förslag 132
Glasöppnin fri 
form

enkeldörrar ed32

ED32 förslag 129
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ED34 förslag 000 ED34 förslag 100
Utan spröjs

ED34 förslag 103
Spröjs 1:1

ED34 förslag 381
Spröjs 2:2

ED34 förslag 110
Spröjs stor romb

ED34 förslag 112
Spröjs kryss

ED34 förslag 117
Spröjs liten romb

ED34 förslag 120
Spröjs torpromb

ED34 förslag 122
Spröjs 2:2 special

ED34 förslag 125
Spröjs 2:2 special  
i spegel

ED34 förslag 126
Spröjs 1:1 i spegel

ED34 förslag 127
Spröjs stor romb  
i spegel

ED34 förslag 128
Spröjs kryss  
i spegel

ED34 förslag 129
Glasöppning 
diagonal

ED34 förslag 130
Glasöppning 
cirkel

ED34 förslag 131
Glasöppning 
oval

ED34 förslag 132
Glasöppnin fri 
form

enkeldörrar ed34

ED34 förslag 381 – Romb pärla
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ED35 förslag 000 ED35 förslag 100
Utan spröjs

ED35 förslag 101
Spröjs 1:0

ED35 förslag 102
Spröjs 2:0

ED35 förslag 103
Spröjs 1:1

ED35 förslag 104
Spröjs 2:1

ED35 förslag 105
Spröjs 3:1

ED35 förslag 107
Spröjs 1:1 upp

ED35 förslag 109
Spröjs 2:1 upp

ED35 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor 
romb

ED35 förslag 111
Spröjs 1:0 
+ liten romb

ED35 förslag 112
Spröjs kryss

ED35 förslag 113
Spröjs 1:0 + kryss

ED35 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

ED35 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

ED35 förslag 117
Spröjs liten romb

ED35 förslag 120
Spröjs torpromb

ED35 förslag 118
Spröjs 1:1 + romb

ED35 förslag 119
Spröjs 2 x romb

enkeldörrar ed35

ED35 förslag 116  –  Blyinfattning
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ED36 förslag 000 ED36 förslag 100
Utan spröjs

ED36 förslag 103
Spröjs 1:1

ED36 förslag 110
Spröjs 1:0 + stor romb

ED36 förslag 112
Spröjs kryss

ED36 förslag 117
Spröjs liten romb

enkeldörrar ed36

ED36 special

ED36 förslag 000

ED36 förslag 117 –  Romb pärla
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EnkelPardörr,
spegeldörrar 
Den här dörrmodellen har vi tagit fram i samarbete med en 

kund som så gärna önskade sig en pardörr men utrymmet 

var för litet. Tillsammans med kunden ritade vi ett förslag 

på en enkeldörr som sedan utvecklades till denna dörrserie. 

Dörren är en enkeldörr men med ett utseende som  

påminner om en pardörr. 

Enkel Pardörr har en mittpost som är dubbelt så kraftig 

som hos en vanlig enkeldörr. Mittposten har vi försett med 

dubbla möteslister vilket hjälper till att skapa pardörrs-

utseendet. Dörren blir på så sätt en extra kraftig enkeldörr 

som har en mycket hög vikt och en gedigen tung och 

fantastisk känsla när man öppnar och stänger dörren.

Enkel Pardörr finns i fyra grundmodeller, modeller  

som harmonierar med våra grundmodeller på vanliga enkel-

dörrar samt på våra pardörrar. Det går lätt att finna  

varianter som matchar varandra.

Enkel pardörr går endast att få i halvfranskt utförande.

EPD22 förslag 121  –  Dörrfoder nr 1

EPD36 förslag 117 EPD22 förslag 000 EPD32 förslag 115
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epd22

epd30

EPD22 förslag 000 EPD22 förslag 100
Utan spröjs

EPD22 förslag 101
Spröjs 1:0

EPD22 förslag 102
Spröjs 2:0

EPD22 förslag 103
Spröjs 1:1

EPD22 förslag 104
Spröjs 2:1

EPD22 förslag 105
Spröjs 3:1

EPD22 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

EPD22 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

EPD22 förslag 117
Spröjs liten romb

EPD22 förslag 118
Spröjs 1:1 + liten romb

EPD22 förslag 119
Spröjs 2 x liten romb

EPD22 förslag 120
Spröjs torpromb

EPD22 förslag 121
Spröjs 2 x torpromb

EPD30 förslag 000 EPD30 förslag 100
Utan spröjs

EPD30 förslag 103
Spröjs 1:1

EPD30 förslag 117
Spröjs liten romb

EPD30 förslag 120
Spröjs torpromb

enkelpardörr epd22 och epd30

EPD22 förslag 106
Spröjs 4:1
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EPD32 förslag 000 EPD32 förslag 100
Utan spröjs

EPD32 förslag 101
Spröjs 1:0

EPD32 förslag 102
Spröjs 2:0

EPD32 förslag 103
Spröjs 1:1

EPD32 förslag 104
Spröjs 2:1

EPD32 förslag 105
Spröjs 3:1

EPD32 förslag 115
Spröjs 1:1 + 2 kryss

EPD32 förslag 116
Spröjs 0:1 + 2 kryss

EPD32 förslag 117
Spröjs liten romb

EPD32 förslag 120
Spröjs torp romb

EPD36 förslag 000 EPD36 förslag 100
Utan spröjs
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Lås och beslag
Våra dörrar är standardutrustade med ett låshus från Dorma 

och kan kompletteras med egna cylindrar. Har man inga cylindrar 

att flytta över, så är det klokt att köpa ett komplett lås, som 

vi monterar åt er.

Kompletta lås
Det vanligaste låset är ASSA 2000 eller 2002. Låsen har både  

vred och cylinder på insidan. Normalt när man är hemma, låser 

man med vredet. Åker man bort kan man aktivera låset, så att det 

inte går att låsa upp med vredet, utan man måste använda nyckel 

även från insidan, vilket försvårar för objudna gäster att bära ut era 

saker. Låsen kan fås med samma nyckel som till övriga lås i huset.

ASSA-låsen går att få i olika ytbehandlingar såsom förnicklat, 

mässing eller brunsvart. Låset levereras monterat och klart och  

som standard ingår tre nycklar.

Gammaldags lås
Ett annat populärt lås är FAS 40B7 som är ett mycket säkert lås 

med en ”gammaldags” nyckel. Till skillnad mot ASSA-lås  

sitter handtaget ovanför nyckelhålet. 

Låset levereras monterat och klart och som standard med tre  

nycklar, det går naturligtvis att få fler nycklar om så önskas.

Trycken (handtag)
Det finns en uppsjö av handtag att välja mellan. Vi har valt ut 

några bra handtag som vi tycker passar till våra ytterdörrar.

Trycke ASSA 6638 går att få i förnicklat, mässing eller brunsvart

Trycke för lås FAS 40B7 med nyckel under trycket. Handtaget 

går endast att få i svart, nyckelskylt ingår.

Gångjärn
Gångjärn är viktiga för dörrens utseende och funktion.  

Som standard ingår gångjärn DORMA DHI 4015, vilket  

endast finns som förzinkat.

Många väljer till våra Allmogegångjärn som finns i olika 

ytbehandlingar. Kulturgångjärn är ett annat vackert gångjärn, 

kulturgångjärnet finns endast som förzinkat. Alla gångjärn  

har bakkantssäkring

Fas40B7
Trycke järn

Insidan ASSA 2000/2002
Trycke 6638 mässing

Allmoge-
gångjärn
brunsvart 

Kultur-
gångjärn
förzinkat

Utsidan ASSA  2000/2002
Trycke 6638 förnicklad

Allmoge-
gångjärn

gulkromaterat

DORMA 
vår standard
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Ljusinsläpp och glasöppningar

Våra Överljus
För att få så lite karm som möjligt mellan överljus och dörr är 

våra överljus integrerade i karmen, det blir vackrare och det spar 

en del på den totala höjden. Ni kan naturligtvis även få ett separat 

överljus om ni föredrar det.

Överljus med båge och kittad spröjs
Vill man ha äkta kittad spröjs i överljuset så är lösningen att vi 

skruvar fast en båge i karmen. Bågen sitter med koppelskruv för 

att fönstret lätt skall kunna tas ner för putsning. Överljus med 

den här lösningen bygger 3 dm på höjden, det går naturligtvis att 

göra överljuset högre men helst inte lägre.

Överljus med 2-glas och fast utanpåliggande spröjs

Vill man ha ett överljus som inte bygger så mycket i höjd så har vi 

en lösning med 2-glas isolerruta som skruvas fast i karmen med en 

glaslist, i vilken de fasta utanpåliggande spröjsen sitter. Den här 

lösningen bygger endast 2 dm på höjden, om ni önskar så går det 

naturligtvis att även här att få ett högre fönster.

Sidoljus
Sidoljus är ett annat sätt att släppa in ljus. Ni kan få sidoljus i 

valfri storlek och med i stort sett alla sorters spröjs. Sidoljus bör 

monteras med en regel mellan dörren och sidoljuset för optimal 

stabilitet och justeringsmöjligheter.

PD22 förslag 116  –  Överljus med kryss

Överljus med båge och kittad spröjsning.

Överljus med isolerglas och fast utanpåliggande spröjs

Önskar man ett ljusinsläpp kan man lösa det genom en glas- 

öppning i dörren, ett överljus ovanför dörren eller med sidoljus  

på en eller bägge sidorna av dörren.

Överljus, lite historia
Paneldörrar i kombination med överljus var på 1600-  

och 1700-talet vanliga som ytterdörr till huvudentré.  

Från början bestod överljuset av många små gröna glasrutor,  

dessa hölls på plats med spröjs av bly, fönstret var ganska  

så lågt. Senare kom högre överljus med färre glas men  

större som infattades i spröjs av trä.
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Välj eget glas
Floatglas
Modernt standarglas i dörrar och fönster kallas för floatglas efter 

tillverkningsmetoden och är det vanligast glaset i nya fönster och 

ytterdörrar. Float ingår som standard i våra dörrar och fönster.

Antikglas
Maskinantikglas är ett bra alternativ till våra ytterdörrar. Glaset är 

ojämnt och ger en vacker struktur när det sitter på en dörr men har 

en lite för kraftig struktur för att väljas till fönster. På lager finns 

ofärgat maskinantikglas samt sex olika kulörer, röd, ljusblå, gul, 

ljusgul, ljusgrön och grön. Vi kan även ta hem andra varianter.

Kulturglas
Kulturglas är en ny benämning på maskindraget glas, vilket är  

det glas som finns monterat i de flesta svenska byggnader fram till 

mitten på 1970-talet. Maskinglas har dragränder och en del optiska 

fel, det kan dock inte jämföras med gammalt munblåst glas utan 

har en viss ojämnhet men oftast inga blåsor. Den största skillnaden 

gentemot vanligt floatglas ser man från utsidan, de optiska felen  

bryter ljuset och ger liv i glaset och hela fasaden. Vanligt floatglas 

kan kännas platt och livlöst i jämförelse.

Energiglas
Energiglaset förhindrar den invändiga rumsvärmen att stråla ut 

genom glaset och minskar därmed uppvärmningsbehovet och 

kallraset från glaset. Energiglas är ett vanligt tillval både till 

dörrar och fönster. Ett förhållandevis billigt sätt att avsevärt för-

bättra glasöppningens isolerförmåga utan att tumma på utseendet.

Isolerglas
Består av två eller fler glasskivor som är hermetiskt tillslutna med 

en distans mellan. Till våra dörrar och fönster kan man välja att ha 

äkta kittad spröjs i det yttre glaset och låta det inre glaset bestå av 

ett isolerglas.

Blyinfattat glas
Ni kan välja mellan olika mönster, storlekar, glassorter och färger. 

Vill man ha blyglas på en dörr måste dörren stå helt skyddat, det 

får inte regna på glaset eftersom en äkta blyinfattning inte är helt 

vattentät och dörrkonstruktionen inte har någon ventilation 

mellan det yttre och inre glaset. Ett fönster med en kopplad 

båge är däremot inte lika känsligt. 

Musselinglas
Ett dekorativt etsat glas som även ger insynsskydd.

Har ni önskemål om något annat glas så ordnar vi naturligtvis det. 

ED22 Special Blyglasning
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Dörrar med valfri färgsättning
Eftersom vi utför ett gediget hantverk så målas 

våra dörrar för hand och med pensel,  

precis som man alltid målat allmogedörrar.  

Det innebär att ni har möjlighet att välja  

färgnyans helt fritt enligt NCS skalan.  

Ni kan välja olika färgsättning på in och ut- 

sidan av dörren, många väljer till exempel  

en ljus insida om man har en mörkare kulör 

utvändigt. 

För att välja kulör går ni till er färg- 

butik och tittar på en färgkarta och ger oss  

det färgnummer ni önskar. Är ni osäker  

på hur färgen blir att se ut kan man alltid köpa en liten provburk och provmåla  

en yta för att se hur färgen matchar resten av huset.

Dekormålning i fris eller profil är ett sätt att förhöja dörrens utseende.  

Tack vare att vi målar för hand får ni en stor valfrihet i färgsättningen och kan  

välja kulörer så att den är anpassad efter resten av huset.

Att få sin dörr handmålad av våra skickliga målare ger en känsla utöver  

det vanliga. Penselmålning ger kulören liv och lyster och man slipper ett  

”plastigt” sprutmålat utseende och eventuella skador som kan uppstå på dörren  

är lätta att åtgärda.

Det går även bra att få sin dörr målad med linoljefärg i valfri kulör  

och för de som önskar att måla själv så går det att få dörrarna endast grund- 

målade.

PD32 förslag 104  –  Pärlromb



29

Paneldörrar
Paneldörren har gått ifrån att vara en enkel bräddörr till en vacker och bra ytterdörr. Våra paneldörrar 

har en kraftig och stark konstruktion med lamellimmade ramträn och en tjocklek på minst 73 mm, 

vilket innebär att dörren är vridstyv och har en bra isolering. Det vanliga är att man har panel på 

utsidan och en slät insida, det går dock bra att få panel eller spegeldekor även på insidan av dörren.

Dörren är tung och ger därmed en härlig känsla när man öppnar och stänger dörren.

Paneldörrarna går att få med en vanlig panel i två bredder, panelen är i stort sett kvistfri.  

Vi har även en mycket vackert profilerad panel, som även den är i stort sett kvistfri. 

Dörrar går att få med liggande  

panel, stående panel eller med  

fiskbenspanel. Vi kan även tillverka  

stalldörrar med ett delat  

dörrblad där man kan öppna  

den övre delen och samtidigt  

ha den undre delen stängd.

Det går att få många varianter  

på glasöppningar även på våra  

paneldörrar. Det är i stort sett  

samma möjligheter till glas- 

öppningar som på våra spegel- 

dörrar. 

Den enkla bräddörren  

som var sammanfogad  

med tvärslåar på baksidan  

och med släta brädor  

på framsidan är en ålder- 

domlig och enkel dörr.  

Dörren hade ofta smidda  

gångjärn, gångjärnen var  

långa och gick långt in  

på dörren (bandgångjärn).  

Kärt barn har många  

namn, förutom paneldörr  

så kallades dörrtypen även  

för plankdörr.

På 1600- och 1700 talet 

var det vanligt med panel-

dörrar som hade profilerad 

panel i enkla mönster.  

Fiskbenspanel var ett av  

de vanligaste mönstren.  

På 1800 talet blev det  

vanligt att dörrarna fick  

en enkel liggande panel.  

I slutet av 1800-talet  

började även dörrar för ut-

hus att få pärlspontpanel. 

Profilerad panel – Fiskbens-
mönstrad

Liggande profilerad panel Liggande profilerad panel Standard panel

Valvad paneldörr i ek.
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Innerdörrar
Vi tillverkar innerdörrar mot beställning, ni har där-

för stora möjligheter att få egna personliga inner-

dörrar. Ni kan välja mellan olika spegelindelningar, 

hel- eller halvfranska dörrmodeller, olika lås, valfria 

glasöppningar och olika glas.

Precis som våra ytterdörrar tillverkas innerdörrarna 

med ramträ och lösa spegelfyllningar – precis som förr. 

Vi har en hög precision i tillverkningen och slipper  

på så sätt den markerade sprickanvisningen i skarvarna 

mellan ramträna som massproducerade dörrar har, 

man får istället en jämn och fin skarv på gammalt sätt.

Eftersom våra duktiga målare handmålar även 

innedörrar bestämmer ni själva vilken kulör ni önskar. 

Ge oss NCS numret så ordnar vi detta. Att förhöja 

djupet i dörrspeglarna genom att dekormåla frisen  

i en mörkare nyans eller att dekormåla profilen i en 

avvikande färg ger dörrarna en personlig prägel. 

Det går att få innerdörrar i stort sett i samma  

modeller som våra ytterdörrar.

Se våra skisser på ytterdörrar.

IED32 kurbitsmålad av kund

IPD22 förslag 106
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Innerdörrar

För att förhöja utseendet än mer på er dörr finns 

det möjligheter att smycka dörrspeglarna med t.ex. 

romber eller varför inte komplettera med ett vackert 

dörrfoder utvändigt. Vi kan naturligtvis tillverka ett 

dörrfoder helt enligt era önskemål men vi har som 

standard fyra varianter att välja mellan. 

Dörrfoder nr 1 har under krönet en tandning där 

varje tand är separat tillverkat och infogat på krönet. 

Dörrfoder nr 2 har ett bredare överstycke som är 

smyckat med en romb när det gäller enkeldörrar  

och med två romber när det gäller pardörrar. 

Dörrfoder nr 3 är ett vackert men lite enklare 

dörrfoder som går att använda antingen med extra 

överstycke eller utan överstycke. 

Dörrfoder nr 4 är ett påkostat foder som sticker ut 

på många sätt. Fodret har ett stort djup som gör att 

det sticker ut utanför väggen. 

Vi har även lösningar för insidan av dörren där vi 

kan erbjuda vackra inomhusfoder, lister, golvsocklar 

och skurklossar som matchar er dörr. Vi använder 

oss enbart av snickeritorrt virke av högsta kvalitet, 

vilket innebär att foder och golvsocklar är klara att 

kapas in utan någon extra torkning.

Dörrfoder

Dörrfoder nr 1 Dörrfoder nr 3Dörrfoder nr 2 Dörrfoder nr 4

Dörrfoder nr 1

Dörrfoder nr 2

Dörrfoder nr 3

Dörrfoder nr 4
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Ett värmande 
fönster står 
på glänt för dig 
som vill göra 
en tidsenlig renovering 
eller ett nybygge 
i gammal stil.

Att investera i dörrar och fönster är något de flesta av oss  

antagligen gör endast en gång i livet och då är det viktigt att 

det verkligen blir rätt och att man får precis de produkter man 

önskar sig. Vi vill lyfta fram några viktiga punkter inför  

er kommande investering. 

Utseende på fönster och fönsterdörrar
Att fönstret har en vacker profilering, inte bara på spröjsen utan 

även på karmar, bågar och poster är viktiga detaljer för helhets-

intrycket. Karmdjupet skall vara generöst tilltaget och fönster-

bågarna får inte vara för kraftiga.

Vidare så är proportionerna mellan höjd och bredd samt  

glasrutornas storlekar mycket viktigt för att fönstren skall bli 

vackra. Det går inte att jämföra fönster med samma karm- 

yttermått mellan olika tillverkare, utan det är faktorer som 

dimensioner på karmar, bågar och spröjs som sammantaget  

ger den rätta känslan.

Äkta spröjs
Sedan gammalt så har man använt spröjs för att dela in fönster i 

mindre glasdelar eftersom det var svårt och dyrt att tillverka stora 

glasytor. I dag används spröjs till att förhöja fönstrens utseende 

och för att anpassa fönstren till huset så att huset blir vackert. 

Fönstren och dess utformning är ofta det som är skillnaden  

mellan ett vackert och ett alldagligt hus. 
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Ett värmande 
fönster står 
på glänt för dig 
som vill göra 
en tidsenlig renovering 
eller ett nybygge 
i gammal stil.

För att få vackra fönster bör fönstret ha äkta kittad spröjs.  

Utanpåliggande spröjs eller spröjs i isolerglas får ett utseende som 

är långt ifrån det gamla och vackra fönstret som man eftersträvar.

En avgörande faktor för att få ett vackert utseende är att  

bredden och djupet på spröjsen är rätt. Spröjsen får inte vara  

för bred. Vi har kommit fram till att en 26 mm bred spröjs är  

det optimala; en smalare spröjs blir för vek och en kraftigare  

för klumpig. Viktigt är också att spröjsen har ett stort djup,  

då får man en vacker spröjs även sett inifrån. Vår spröjs har ett 

djup på hela 32 mm och har samma djup som fönsterbågen.  

Är spröjsbredden för bred och djupet för litet, så ger det ett  

platt och intetsägande utseende.

Hur väljer man fönster
Den här broschyren är till för att ge lite inspiration och tips inför 

ert fönsterköp, ett köp som med vår hjälp blir enklare än vad man 

i första läget kan föreställa sig. Vi rekommenderar att ni börjar 

med att fundera på vilken typ av fönster ni önskar och hur ni vill 

att fönstren skall se ut. Ni kan i stort sett få fönstren utformade 

helt efter egna önskemål, förslagen i foldern är bara förslag och kan 

varieras i oändlighet.

När ni känner att ni i stort vet vad ni önskar, är det dags att 

ta kontakt med oss. Har ni en ritning eller ett kort på objektet så 

skicka det till oss, har vi bara rätt information, så lovar vi att ge er 

förslag som blir både vackra och kostnadsmässigt rätt. 

Modulmått och måttagning
Mått på fönster anges alltid i bredd x höjd. Vanligt är att man 

pratar om modulmått som man då mäter i dm. Förenklat kan 

man säga att modulmåttet är det minsta måttet som hålet där 

fönstret skall sitta kan ha. Ett hål som är 1200 mm x 1 400 mm 

har modulmåttet 12 x 14 (bxh) och fönstret får måtten 1185 x 1385 

(karmens yttre mått) för att man skall få lagom med plats för  

att justera fönstret samt kunna isolera på ett bra sätt. 

Det är en fördel om man kan hålla sig till modulmått men 

hos oss kan ni få precis de mått som ni önskar. 

Fönsterkarm
Fönsterkarm är det som fönsterbågarna är fästa i och den del 

som monteras fast i själva huset. Det är karmens yttermått vi 

behöver för att kunna ge er en offert.

Fönsterbågar, luft
Fönsterbågar är de öppningsbara delarna i ett fönster. Luft är 

indelning mellan fönsterbågar i samma karm. En vanlig modell 

på fönster är 2-luft vilket innebär att det sitter två fönsterbågar  

i samma karm. En vanlig bredd på en fönsterluft är 5–7 dm.  
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Kopplat 1+1 fönster
Fördelar är att man får en smäcker båge, en lätt konstruktion 

och i en gammal miljö den fönstertyp som oftast ger det rätta 

utseendet och känslan. Går att få med kittad spröjs i både inner 

och ytterbågar. Väljer man ett energiglas på insidan så är isoler-

värdet nästan i en klass med fönster som har en tvåglas isoler-

ruta med ett extra glas, 2 + 1 glas. Det här är även det billigaste 

alternativet.

Kopplat 2+1 fönster
Fönstret har äkta kittat spröjs i den yttre fönsterbågen och en 

2-glas isolerruta i den inre fönsterbågen. Jämfört med 1+1 glas 

har fönstermodellen en bättre isoleringsförmåga både mot kyla 

De vanligaste fönstertyperna
och ljud, även här kan man komplettera med energiglas. Nack-

delar är en dyrare och tyngre konstruktion samt att kittad spröjs 

endast kan fås i den yttre glasrutan.

Fördelarna är att man kan få en mycket bra isolering både  

mot kyla och mot ljud. Behöver man ett tyst fönster så är  

den här modellen mycket välisolerat mot ljud och kan förbättras 

än mer med ett ljudglas. Ni har fortfarande en vacker äkta  

kittad spröjs i den yttre fönsterbågen. 

3-glas fönster 
Här tänker vi främst på fönster utan spröjs, väljer man spröjs  

blir det ett löst utanpåliggande som man snäpper fast. Det finns 

även en modell som har en spröjs som är inbyggd i isolerrutan. 

år 1600 år 1890

    barock rokoko empire nystilar
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Fördelarna är ett bra isolervärde mot kyla. Dessutom är det endast 

två sidor att tvätta. Det är ett modernt fönster men helt i trä  

och med allmogeprofil. Nackdelar är att det är en tung och lite 

”klumpig” konstruktion och det går inte att ha äkta spröjs. 

Man är även begränsad i utseende eftersom det är endast de 

enklaste spröjsningarna som är möjliga, romber och kryss 

fungerar inte. 

Energivärde, U-värde
U-värde är ett sätt att mäta fönstrets värmeisolerande förmåga. 

Lägre värde medför bättre isolering. Det är fönstrets totala  

konstruktion som mäts; karm, bågar och glas. På 1 + 1 glas för-

bättrar man U-värdet genom att ha ett energiglas på insidan.  

För 2 + 1 glas och för 3-glas kan man förbättra energivärdet  

genom energiglas och olika gaser i isolerrutan. 

Ljudreduktion
Ljudreduktion mäts i enhet dB Rw och tvärt emot U-värdet skall 

man sträva efter ett så högt värde som möjligt. Buller halveras vid 

var femte enhet, om vi tar exempel på 3-glas så har det ett värde 

på dB Rw som är 32 om man jämför det med ett 2 + 1 glas som 

har dB Rw 37 så har ljudnivån som hörs igenom ett 2 + 1 glas 

halverats jämför med ett 3-glas, något att tänka på om man har  

ett läge nära en bullrig väg eller liknande.  

Söker ni det ”tysta” fönstret så är 2+1-glas det självklara valet.

år 1900 år 1950

    jugend nationalromantik 20-tals klassicism funkis
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Vad skall jag välja
Skillnad i isoleringsförmåga är för många det som styr valet  

av fönster, i många fall kan det dock vara bättre att låta form  

och utseende styra mer. Även ett 1+1 fönster med energiglas  

har i dag en mycket bra värmeekonomi. Viktigt är att fönstren  

skall passa till hustypen och harmonisera med helheten. 

Till alla fönstertyper kan ni välja mellan olika varianter på 

ytbehandling från helt obehandlat till målat och klart. Vi kan även 

erbjuda olika färg på ut- och insida. 

Glas finns i en mängd olika varianter från moderna floatglas  

till gammeldags kulturglas. Vi kan även erbjuda munblåst glas.

Gångjärn och fönsterhakar går att få i olika modeller  

och ytbehandlingar. Spaltventil går att få i karmöverstycke  

alternativt i bågöverstycket.

Montering av fönster

Vi kan förenkla monteringen av fönster och salningar genom  

att fräsa spår i karmen för smygbrädor och fönsterbänkar.  

Tabell över värme- och ljudisolering
Värmeisolering beräknade UP värden. Fönstren uppfyller kraven på vind, last och lufttäthet enligt klass C

Ni kan även få måttbeställda smygbrädor och fönsterbänkar  

som passar precis till era fönster. På vår hemsidan kan ni se  

en film om hur man monterar fönster. 

Fönstermodeller
Vi har gjort ganska många förslag på hur fönster kan se ut  

med olika spröjsalternativ. Att tänka på är dock att alla fönster-

modeller ändrar utseende beroende på förhållandet mellan  

bredd och höjd. Ändrar man bredd eller höjd så kan fönstret  

bli att se helt annorlunda ut än vad man tänkt sig, köp aldrig 

fönster utan att få se en skalenlig ritning. 

Vi kan naturligtvis tillverka andra modeller än dessa, men 

förslagen täcker mångas behov och ni kan på vår hemsidan  

även se priser på dessa modeller.   

Fönstertyp Floatglas Energiglas  Super Superenergi  Superenergiglas  Ljudvärde
Storlek 10x10   Energiglas Glas Argon  Kryptonongas Rw dB STD   

UF kopplat 1+1 2,6 1,9    30 

W-UF kopplat 2+1 1,7  1,45 1,3 1,0 37

W-KFG Fast 3-glas 1,8  1,3 1,1  32
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fönster

fönsterförslag nr 103

fönsterförslag nr 100

fönsterförslag nr 101

fönsterförslag 102

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 107

fönsterförslag nr 104

fönsterförslag nr 105

fönsterförslag 106

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 111

fönsterförslag nr 108

fönsterförslag nr 109

fönsterförslag 110

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 115

fönsterförslag nr 112

fönsterförslag nr 113

fönsterförslag 114

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 119

fönsterförslag nr 116

fönsterförslag nr 117

fönsterförslag 118

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 123

fönsterförslag nr 120

fönsterförslag nr 121

fönsterförslag 122

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft
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fönster

fönsterförslag nr 205 – luft på höjd

fönsterförslag nr 124

fönsterförslag nr 200 – luft på höjd

fönsterförslag 201 – luft på höjd

enkeldörr  pardörr 1-luft 2-luft 3-luft 4-luft 5-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft
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fönster

fönsterförslag nr 211 – luft på höjd

fönsterförslag nr 207 – luft på höjd

fönsterförslag nr 209 – luft på höjd

fönsterförslag 210 – luft på höjd

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft
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fönster
fönsterförslag nr 213 – luft på höjd

fönsterförslag nr 220 – luft på höjd

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

enkeldörr  pardörr 2-luft 4-luft 6-luft 8-luft 10-luft

alla fönsterförslag – går att få med helglasade fönsterdörrar, nedan några exempel.

enkeldörr  pardörr enkeldörr pardörr pardörr enkeldörr pardörr enkeldörr pardörr
helglasad helglasad spröjs 1:1 spröjs 1:1 spröjs 3:0 spröjs 3:1 spröjs 3:1 spröjs 6:2 spröjs 6:1  
  upp, glasad upp, glasad
  bröstning bröstning

glasveranda
med fönsterförslag 116, med en parfönsterdörr 

och 4-luftsfönster på varje sida och med 

en krönlist överst.
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specialfönster

blyinfattningar

rättvik leksand  mora

Vi tillverkar även specialdesignade fönster
Kontakta oss för mer information
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FÖNSTER

DÖRRAR



Allmogesnickerier i Leksand AB

Sågmyravägen 22, 793 30 Leksand

Tel: 0247-645 80 

info@allmoge.se

www.allmoge.se

Välkomma till


