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BYGGFABRIKENFAKTA

VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNGD? 

En stängd dörr med gångjärnen synliga till vänster 
är vänsterhängd (V).

En stängd dörr med gångjärnen synliga till höger 
är högerhängd (H).

BYGGFABRIKENFAKTA

GÅNGDÖRR OCH PASSIV DÖRR

En pardörr består av en gångdörr (G) och en passiv 
dörr (P). Det passiva dörrbladet är det som normalt 
inte används när du ska passera genom dörröppningen. 
På det passiva dörrbladet monteras en kantregel 
nertill och upptill på dörren, för att fästas i tröskel 
och karmöverstycke. 

Pardörren är även försedd 
med en anslagslist som täcker 
springan mellan dörrbladen.

Ytbehandling 

Dörrarna levereras omålade. 

Vi rekommenderar målning med Ottosson
linoljefärg eller Auro snickerifärg. 

Bäst resultat får du när du penselmålar 
dörren efter montering. För att få en 
jämn penseldragning och för att få 
färgen att flyta ihop bra målar du de 
minsta profilerna och speglarna först 
och ramarna sist. 

Måla gångjärnen men undvik färg på 
lås och andra beslag.

Dörrhandtag och beslag 

Du kan välja mellan alla dörrhandtag 
i Byggfabrikens sortiment. De flesta 
handtag finns i kombinationer med 
både nyckelskylt och WC-behör. 

Stil på dörren och i övriga hemmet, 
tycke och smak, samt användnings-
område är de faktorer som avgör valet 
av dörrhandtag och tillbehör. 

Leder dörren till ett badrum rekommende-
rar vi att du väljer ett helgjutet handtag 
istället för ett med trägrepp. Fukten och 
ångan från ett våtrum kan gå hårt åt ett 
betsat trägrepp. 

Vad är en dörr?

Inomhus har spegeldörrar varit helt dominerande fram till 1930-talet. I vår del av världen började sådana 
dörrar tillverkas på 1500-talet. Men redan under antiken fanns spegeldörrar i södra Europa och fynd från 
bland annat Pompeji visar prov på romarnas hantverksskicklighet. Dörrarna har genom åren utförts i många 
olika varianter med olika spegelindelning och utsmyckning.

I de välbärgade paradhemmen på 1800-talet hade vardagligare rum som kök och kammare oftast enkel-
dörrar medan de mer publika rummen, som matsal och salong, var utrustade med höga pardörrar som 
avskilde rummen. Till skafferier och garderober går storlekarna ner ytterligare på skalan med mindre och 
tunnare dörrar. I de mindre ståndsmässiga husen var dörrarna både mindre och hade färre speglar samt 
saknade utsmyckning. I de fattigaste torpen hittade du enkla bräddörrar eller bara ett skynke långt in på 
1900-talet. Dörrar med glas blev populärt kring sekelskiftet 1900.

Byggfabrikens innerdörrar tillverkas på traditionellt sätt med spegelfyllningar och ram i massiv furu. Det gör 
att de kommer att åldras med värdighet och i samklang med äldre dörrar. På dörren och karmen monterar vi 
traditionella stapelgångjärn. Sedan är det bara att välja vilket dörrhandtag du vill kombinera med. 

Dörrens anatomi
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Mått och indelning

Modul KYM (mm) Dörrbladsmått (mm) Hålmått i vägg (mm)

7 bredd 690 625 700-710
8 bredd 790 725 800-810
9 bredd 890 825 900-910
13 bredd 1290 2 X 608 Pardörr 1300-1310
15 bredd 1490 2 X 708 Pardörr 1500-1510
20 höjd 1990 1940 2000-2010
21 höjd 2090 2040 2100-2110

Standarddörrar

Våra innerdörrar är tillverkade av massiv svensk furu och tillverkas i Småland. Som standard levereras 
dörrarna med en traditionell 3-, 4- eller 5-spegelindelning i modulmått.

Vi använder en vändbar låskista, Abloy 2014, inklusive nyckel. Låskistan fungerar också för att montera 
toalettvred.

Karmen och dörrbladet förses med traditionella stapelgångjärn i elförzinkat stål. Karmen är av furu och 
tröskeln tillverkas av ek. Karmdjupet är 92 mm. Håltagningen för trycke och nyckel anpassas för att montera 
skyltarna med träskruv.

Dörrbladet slipas efter hopsättning vilket gör att limskarvarna blir släta. Denna detalj, tillsammans med 
dörrarnas väl avvägda proportioner och beslagningar, gör att du får en gedigen spegeldörr.

De karmyttermått som finns i vårt sortiment av standarddörrar kan du se enligt tabellen nedan. Där ser du 
modulmått, verkligt karmyttermått (KYM), dörrbladsmått och förslag på hålstorleken i väggen där karmen 
ska monteras. Dörrar efter fasta modulmått och spegelindelning kan du beställa på vår hemsida.

9 x 21

9 x 21

9 x 21

9 x 21

9 x 21

9 x 21

8 x 21 7 x 21

8 x 21 7 x 21

8 x 21 7 x 21 9 x 20 7 x 208 x 20

8 x 21 7 x 21 7 x 208 x 209 x 20

8 x 21

8 x 21

SD3

SD3B

3BFAB

SD4

4BFAB

8 x 20 7 x 209 x 20

9 x 20 7 x 208 x 20

9 x 20 8 x 20

8 x 209 x 20SD5

15 x 21

13 x 21 15 x 21

13 x 21
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Funkisdörr med en slät fyllning. Vindsdörr anpassad för att passa 
under snedtak.

Sexspegeldörr. Sexspegeldörr.

Pardörr med två fyllningar i varje dörrblad. Liten dörr Pardörr med bred gångdörr.

Specialdörrar

Vi tillverkar även dörrar med anpassningar efter dina behov. Specialdesignade dörrar när du ska inreda 
vinden, när dörren ska anpassas till befintlig miljö eller när du till exempel behöver en pardörr med bredare 
gångdörr. 

Vi tillverkar dörrar med valfritt karmyttermått och vi kan tillverka dörrblad utan karm som du själv kan 
montera i befintlig karm.

Önskar du ha gångjärn med annan ändknopp än kon kan vi montera gångjärn med andra knoppar såsom 
ekollon, fia eller kuller i dörrarna. Även skjutdörrar och dörrar med glas tillverkas som specialdörr.

Vill du att vi sätter in en annan låskista än en vändbar standardlåskista finns våra klassiska låskistor att välja 
mellan tillsammans med flera olika kammarlås.

I äldre hus varierar väggarnas tjocklek och därför kan karmdjupet behöva anpassas för att passa bättre. 
Normalt anpassas väggtjockleken genom att en smygbräda monteras. Vid önskemål kan vi istället tillverka 
en karm med specialdjup.

Om du ska komplettera med en nytillverkad dörr som ska passa ihop med hemmets originaldörrar, men inte 
hittar rätt spegelindelning, kan vi tillverka efter din förlaga eller skiss. Vid behov gör vi en ritning som du får 
godkänna för att säkerställa att allt blir rätt innan tillverkning påbörjas. 

Detaljbild på frisad spegel. Detaljbild på slät spegel.
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Funkisdörr med glas, 600 mm från golv.

Planglas

Muslinglas

Linjeglas

Ornamentsglas

Frostat glas

Standarddörr med glas i övre fyllningen. Pardörr med spröjsade glas och bred gångdörr.

Planglas

Byggfabriken använder sig vanligtvis 
av floatglas, ett plant glas utan ränder 
eller märken. Floatglas är den moderna 
sortens glas. De tillverkas genom att 
glasmassan får flyta på en bädd av 
smält tenn, vilket ger en mycket plan yta. 
Finns som härdat glas där detta krävs.

Du kan även välja att få valsat glas för 
äldre miljöer, även kallat kulturglas.

Ornamentglas

Hamrat ornamentglas, även kallat 
katedralsglas, släpper igenom ljus men 
förskjuter perspektiven och hindrar 
därför insyn. Det är ett klassiskt glas för 
kök och badrum/toalett som har hängt 
med sedan 1900-talets början.

Muslinglas

Muslinglas är mönstrat med ett blommigt 
upprepat spetsmönster som blev vanligt 
kring sekelskiftet 1900. Mönstret etsas 
fram på det färdiga glaset. 

Muslinglas släpper igenom dagsljus och 
skyddar lite för insyn, det används mest 
i glasverandor, trapphus och i inredningar 
som köksluckor men kan också sättas 
i innerdörrar.

Frostat 

Ett frostat glas är vitt och halvtransparent. 
Glastypen framställs genom att glaset 
blästras, vilket gör att glaset känns skrov-
ligt på ena sidan. Det är vanligt förekom-
mande i rum där du vill släppa igenom 
ljus till och från ett privat utrymme.

Linjeglas

Ett floatglas med etsade ränder i klassisk 
funkisstil. Vanligt förekommande mellan 
kök och hall och till vardagsrum i kombi-
nation med en teakdörr. Eller mellan ett 
publikt rum och ett privat, exempelvis på 
konditori eller restaurang. 

Glaset tillåter viss insyn och passar bäst 
till rum där inte total avskildhet krävs.

Glasdörrar

Det finns många anledningar att sätta in ett eller flera glas i dörren. Genom att välja en glasdörr mellan 
exempelvis en mörk hall och ett ljusare rum kan du dra nytta av ljuset från intilliggande rum.

Väljer du ett ornamenterat glas släpper glaset igenom ljus men skapar ändå en privat känsla i rummet. 
Detta är vanligt i äldre dörrar till toaletter som ofta saknade wc-vred med indikator. Ett upptänt privat rum 
indikerar således upptaget och ett släckt rum ledigt. 

Dörrar med glas blev populära kring slutet på 1800-talet, som verandadörrar och extradörrar innanför ytterdörren.
Från sekelskiftet 1900 blev det vanligt att även sätta in glas i rumsdörrar. Till Byggfabrikens glasdörrar kan du 
välja mellan fem typer av glas. Meddela om du inte vill att glaset ska monteras innan leverans för att underlätta 
vid målning. Glasningslister kommer då löst utan spik.
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Detaljbild på helfransk spegel. Helfransk dörr med sex speglar.

Helfranska dörrar

Byggfabrikens standardsortiment för spegeldörrar är halvfranska. På en halvfransk dörr är spegeln frisad 
och profileringen runt speglarna fräst direkt i ramen. En helfransk fyllning har däremot en list placerad 
mellan ramen och fyllningen. 

Våra helfranska dörrar går att beställa i alla våra standardstorlekar och som specialdörrar.
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FAS 40 C 
Traditionellt tretillhållar innerdörrslås i stål med fall och 
regel. Rundad eller rak stolpe. 75 mm dorndjup.

Rundad, höger 546–101
Rundad, vänster 546–102
Rak, höger 546–111
Rak, vänster 546–112
Wc–lås rundad, höger 546–121
Wc–lås rundad, vänster  546–122

Frisad spegel av okvistad furu. Slät spegel av MDF eller glas. Helfransk spegel.

Lås

För ett mer traditionellt utseende finns våra klassiska låskistor som tillval istället för 
de vändbara standardlåskistorna. Dessa är i storlek och mått anpassade efter äldre 
dörrar och kallas även renoveringslås. Ska dörren stänga om ett badrum eller en 
toalett kan det vara en god idé att välja en låskista med WC-lås. 

Vi har även en låskista till cylinderlås i de fall du vill kunna låsa extra säkert med 
oval cylinder. Byggfabriken säljer också cylindervred, cylinderringar och andra 
tillbehör till cylinderlås och våra dörrhandtag.

I äldre hus kan det ha suttit ett utanpåliggande kammarlås. Vill du följa den linjen 
även på din nya innerdörr kan du beställa det som tillval monterat på din dörr.

Fyllningar

Byggfabrikens dörrar tillverkas som standard med frisad fyllning av furu. Fyllningen är 
notad in i ramen och för att få en hållbar tjocklek på träfyllningarna hyvlas de ner till 
en lämplig tjocklek. En fris blir då synlig några centimeter in på fyllningen. Denna typ 
av dörrar med frisade fyllningar förekommer fram till modernismens genombrott. 

Under 1930-talet, när många skivmaterial slog igenom, började tillverkningen av 
traditionella dörrar att förändras. En dörr med slät spegel ersatte den traditionella 
spegeldörren under modernismens genombrott. En slät, tunn skiva sattes istället för 
den gamla furufyllningen med fris. Det utseende som kom att känneteckna funkis.

Byggfabrikens dörrar med slät fyllning är en kopia av funkisdörren. Slät fyllning av 
MDF kan enkelt handmålas. En sådan fyllning rör sig inte i takt med årstidernas 
växlingar. Det gör den speciellt lämplig vid sprutmålning där färgen är hård och 
spröd och inte tål rörelse.Karmdjup 92 till 250 mm

250 mm

92 mm

Karmhöjd 
max 2490 mm

Tillval

Skillnader i dörrens användning eller placering i 
huset kan göra att mindre anpassningar görs för att 
dörren ska fungera optimalt. 

Här har vi samlat tillval som sträcker sig från 
anpassningar för funktion och användning till val 
som gäller utseende och material.

Mått

Karmyttermåttet för en dörr kan varieras efter dina behov. 
Vi kan tillverka dörrar med en höjd upp till 2500 mm. (Högre 
dörrar än standardmått kan medföra en högre fraktkostnad) 

När det gäller dörrar med specialmått kan det underlätta att vi 
gör en ritning på dörren för att hjälpa dig att se hur det kommer 
att se ut. Det enda mått som inte går att anpassa är måtten 
på ramen.

Karmdjup

Karmdjupet kan varieras från 70 mm till 250 mm. Tröskeldjupet 
följer karmdjupet upp till 118 mm om inget annat bestäms. 

Tröskel

Behöver du att tröskeln är specialanpassad? En platt tröskel 
minskar snubbelrisk och underlättar framkomlighet med 
exempelvis rullstol eller rullator. 

Du kan även välja att lägga till en badrumströskel som skapar 
bättre ventilation mellan dörrblad och tröskel. En badrums-
tröskel kan vara obekväm att trampa på och då kan du välja 
något av alternativen bredvid. 

Om du vill ha en furutröskel istället för ek ordnar vi det. Anger du 
inget tillval i din beställning ingår standardtröskel i ek.

Ventilation

För bättre ventilation till badrum eller tvättstuga kan du sätta in 
en traditionell klöverplåt. Ett hål tas ut i dörrbladet och klöver-
plåten monteras i hålet och spikas fast med en list. 

Tänk på att plåten är tillverkad av obehandlat stål som behöver 
rostskyddas, vanligtvis målas klöverplåten in i samma kulör 
som dörren.

Ett annat alternativ är att vi fräser ut en slits i underramen. 
Slitsen skapar en öppning mellan dörrblad och tröskel. 

Båda dessa är traditionella sätt att ta in luft och främja 
ventilation. De kan också ersättas med en badrumströskel.

BYGGFABRIKENFAKTA

FRISAD, SLÄT OCH HELFRANSK SPEGEL

Dörrblad med klöverplåt.

Underram med slits.
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Skjutdörrhandtag och kanthandtag

Skjutdörrshandtag och kanthandtag finns i både obehandlad mässing och förnicklad mässing. 
Skenor, hjul och övriga beslag för montering kan du lägga till i din beställning.

Infällt kanthandtag med rund ring 150 mm
Kanthandtaget monteras inuti dörrbladet genom att skruva fast stolpen 
mot den utfrästa markeringen så att greppet kan svänga fritt. 
Mått 150x20 mm. Tillverkas i Sverige.

Obehandlad mässing 542-250
Förnicklad mässing 542-251

Skjutdörrshandtag rektangulär 95 mm
Handtaget är tunt och lätt vilket gör att det passar på de flesta underlag. 
Monteras på dörrbladet för att förse dörren med ett grepp. Mått 95x35 mm.
Urtag i dörren bör vara 75x26 mm och 10 mm djupt. Skruv ingår

Obehandlad mässing 542-211
Förnicklad mässing 542-210

Skjutdörrar

Skjutdörrar är en smart konstruktion som gör det möjligt att öppna upp mellan två rum utan att ett eller två 
dörrblad tar plats. De blev vanliga i 1920-talets paradvåningar, ofta i form av en pardörr. Ibland förekom 
även glas i dessa dörrar.

Alla Byggfabrikens dörrar går att få som skjutdörrar och hittar du inte rätt modell i vårt fasta sortiment av 
dörrar i modulmått specialtillverkar vi efter dina önskemål. Skjutdörrar tillverkas som enkeldörr eller pardörr 
och förses med infällda skjutdörrshandtag och kanthandtag.
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Stockholm Vasastan
Roslagsgatan 11

Stockholm Södermalm
Högbergsgatan 29

Malmö
Östergatan 5

Göteborg
Olivedalsgatan 19

Kundtjänst & webbutik
byggfabriken.com
040–643 06 00

Inget gör oss gladare än att se era projekt! Om du dokumenterar 
och postar i sociala medier får du gärna tagga #byggfabriken 
i inlägget, så kan dina projekt bli en del av vårt bildflöde och 
inspirera både oss och andra.

Order- och
leveransinformation

Här har vi samlat information kring hur du lägger 
en order och vad som händer sedan. Läs gärna 
igenom denna information i samband med att du 
lägger en beställning för att hålla dig underrättad 
kring hur det kommer att gå till.

Vid orderläggning

Vid beställning på vår hemsida kan du klicka i den typ av dörr 
du önskar beställa samt välja trycken, rosetter, nyckelskyltar 
och eventuella WC-vred och andra tillbehör. Det kan vara en 
god idé att samtidigt beställa färg och de tillbehör du behöver 
för att måla dörren.

Du kan också välja att lägga din beställning via våra säljare. 
Har du speciella önskemål om tillval eller vill göra en special-
beställning hjälper vi dig via kundtjänst.

Vid leverans till din adress

Om du har valt att få din dörr skickad till dig kommer den 
att levereras på en pall till din hemadress. Våra innerdörrar 
levereras fastskruvade på en lastpall och är emballerade. 
Emballagen skyddar innerdörrarna i frakten men skyddar inte 
mot väder och vind, det är därför viktigt att de bärs in inomhus 
så fort som möjligt.

Vid hämtning av dörrar på vårt hämtlager i Malmö 

Du kan också välja att själv hämta din dörr på vårt lager 
i Malmö. Tänk på att ha med ett släp eller fordon med rätt 
lastkapacitet. Medtag eget emballage, exempelvis filtar 
eller wellpapp.

Kundtjänst och hämtlager

info@byggfabriken.com eller 040-643 06 00.
Byggfabriken hämtlager, Skruvgatan 6, Malmö.


