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TRÄDÖRRAR

Dörrar av massivt trä har åter blivit po-

pulära. Vi på Pihla har tillsammans med 

vårt systervarumärke Sydänpuu de-

signat en ny ytterdörr som kombinerar 

elegansen i traditionella ytterdörrar med 

konstruktionen i och formgivningen hos 

moderna ytterdörrar. 

FÄRGER OCH UTRUSTNING 
EFTER BEHOVEN
Till trädörrarna kan man välja en lasyrbehand-

ling med olika färgnyanser, vilket låter träets 

levande yta synas och ger karaktär åt dörren. 

Efter toningen slutbehandlas dörren två gånger 

med mycket hållfast tvåkomponentslack. 

Trädörrarna kan även målas med täckfärg. 

Färgalternativen är desamma som för Pihlas 

ytterdörrar.

Till Pihlas trädörrar finns precis som till de 

andra ytterdörrarna ett urval eleganta handtag, 

mångsidiga låssystem och moderna smarta lås 

som underlättar användningen.

PIHLA
TRÄDÖRR

Trädörrarna måttillverkas. Dörrarna på bilderna 
har storleken 990*2 090.
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KONSTRUKTION
• Dörrblad med träramkonstruktion, ram och karm limmad furu

• Dörrbladets yta har lodrät eller vågrät panelning av furu på båda 

sidorna, två olika panelbredder kan väljas (45/120 mm)

• Dörrspegelns isolering av uretan (PIR) 52 mm

• Tjocklek på dörrbladets ram 76 mm, total tjocklek 88 mm

• Kraftiga och hållbara fogar i dörrbladet och karmen

• Dubbel silikontätning, tätningens färg svart

• Karmdjup 130, 170 och 210 mm, karmens tjocklek 52 mm

• Tröskel av ek 35 mm och med aluminiumprofiler som skyddar mot 

väder och slitage

GLASNING
• Tredubbelt isolerglaselement

• TGI-mellanlister (ljusgrå eller svart), selektivglas och argongas i 

elementet 

• Glasalternativ genomskinlig, Satiini och Stippolyte, mittersta glaset 

i elementet är dekorationsglas

• Glasning med trälister i samma färg som dörren

LÅSNING OCH BESLAG
• Justerbara inbrottsskyddade gångjärn (4 st.) 

• Abloy LC102-låskista + justerbart slutbleck LP711

STORLEKAR
• Bredd min. 790 ... max. 1 090 mm

• Höjd min. 1 790 ... max. 2 390 mm

YTBEHANDLING
• Ytorna har laserats och lackats två gånger med lack.

• lasyrnyanser furu TM 1702, ek TM 1802, teak TM 1804, nöt TM 

1806, mörk nöt TM 1824, mahogny TM 1809, grå TM 1826, svart 

TM 1836 och vitlasyr TM T5715

EGENSKAPER
 

Egenskap Standard
Klassifice-

ring

Lufttäthet EN 12207 4 

Regntäthet EN 12208 E1200 

Vindtäthet EN 12210 C3

  Ytterdörr med fönster. Provningsrapport nr EUFI29-20002605-T1
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Blinddörrar 33 33 31 0,69

Fönsterdörrar NPD NPD NPD 0,83 ... 0,88 (beroende 
på modell)

TILLÄGGSUTRUSTNING/TILLVAL
• täckmålning 

• tvåfärgat utförande

• låscylinder Abloy Sento 

• låscylindrarna kan serieläggas

• låskistor LC190 och LC195

• säkerhetslås 

• smart lås från Yale Doorman

• HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, 

Trondheim, Stockholm och Amsterdam 

samt svarta Dallas 

• dörrstängare TS83, även med öppethållare

• ringklocka

• dörröga

• brevinkast

• fast träfönster med egen karm intill eller 

ovanför dörren 

Rätten till ändringar förbehålls | www.pihla.fi
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Den stiliga kollektionen Pihla 
Trädörr har utformats i samarbete 
med vårt träfönster- och 
dörrvarumärke Sydänpuu.

Provningsrapporter: Nr EUFI29-20003618-T1 (dB). Nr SP 2P01781 (U-värde).


