Ikast Design Doors

EKSKLUSIVE
INDVENDIGE
DØRE

INDHOLD
3 Stil krav til dine indvendige døre
– de er som møbler i indretningen

4 Profil Line Design døre
– leg med profiler og få en anderledes dør

6 Profil Line Fyldingsdøre
– leg med fyldinger i træ, glas eller andet materiale

8 Basic Lux døre
– klassisk design og en kvalitet der holder

10 Specialløsninger
– kun fantasien sætter grænser

12 På og under overfladen
– leg med farver og tilbehør

14 BD30 godkendte
– når det brænder på!

Design L

Stil krav, det gør vi

folk, som forstår at kæle for detaljerne. De har

med de rigtige møbler og det rigtige tilbehør.

Hos Ikast Design Doors er indvendige døre

respekt for træ, godt håndværk og går ikke på

Men få tænker på, at de indvendige døre er

ikke kun indvendige døre. Vores ide og filosofi

kompromis med kvaliteten. Om det er døre med

at betragte som et møbel på lige fod med en

er at udvikle og fremstille individuelle indven

træoverflade eller malet med almindelig lak eller

sofa, en skænk, et bord mv. Forskellen er

dige døre i høj kvalitet med god lyddæmpning

måske endda højglans lak. De ved om nogen, at

blot, at du oftere skifter møbler end indven

og ikke mindst med designmæssige detaljer,

indvendige døre skal holde til daglig brug – dag

dige døre. Så det er vigtigt, at de vælges med

der giver vores døre deres helt eget præg,

ud og dag ind – i mange år, samtidig med, at de

omhu og med krav om det rigtige design til

som ikke ses andre steder.

skal være smukke at se på.

ens hjem.

Det gode håndværk

En dør er også et møbel

Vores håndværkere er specialuddannede træ

Rigtig mange går op i indretning af deres hjem
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PROFIL LINE
designserie
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Design L

Design B

Design R

Design glat

Design T/lille glas

Design S

Design glat/
glas

Design glat/
glas øverset

Design K

Design K/glas

Design V

Design L/glas

Design T

Design T/stort
glas

Design V/glas

Profil Line - Design
Profil Line Design serien er til dig som er mest til moderne glatte døre, men alligevel synes de bliver en
anelse for anonyme. Profil Line er glatte døre med forskellige design profiler, som giver døren kant og sit
eget visuelle præg. Ikast Design Doors anvender kraftige 8 mm massivtræsplader. Derfor er vores profiler
dybere og giver et klarere udtryk – uanset om du vælger malede eller døre med træoverflade. Her er et
udvalg af dine muligheder. Se mere på www.ikastdesigndoors.dk
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Fylding 3F-LS

PROFIL LINE
fyldingserie
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Fylding 3F

Fylding 1F/2x6 felter glas

Fylding 2F

Fylding 1F

Fylding 4F

Fylding 3F-LS

Fylding 1F/glas

Fylding 2F/glas

Fylding 2F/2x3
felter glas

Fylding 3F-LS/glas

Fylding 2F/2x5
felter glas

Profil Line Fyldingsserie
De kendte og traditionsrige fyldingsdøre i ny moderne udgave. Vores fyldingsserie tilbyder stor flek
sibilitet i fyldingsdesign. Vælg mellem malede eller træfyldinger. Eller hvad med glasdøre fra vores store
glasprogram. Har du selv en ide til fylding, så tøv ikke med at kontakte os – helt uforpligtende – så
vi sammen kan finde ud af, om din ide kan realiseres. Så er du til nostalgiske og klassiske indvendige
døre med en duft af Frankrig, er Profil Line Fyldingsserien det rigtige valg for dig. Få mere inspiration
på www.ikastdesigndoors.dk
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BASIC LUX

Basic Lux GLAS
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GLAT

GLAS

Basic Lux
Basic Lux er, som navnet antyder, en basis serie, der består af en glat hvidmalet dør og en hvidmalet
glasdør med 3 lige store glasfelter. Basic Lux dørene leveres i samme høje produktkvalitet som Profil Line
serierne – dog uden deres designmæssige finesser. Kort og godt er Basic Lux til dig, der ikke vil gå på
kompromis med kvaliteten, men som heller ikke har behov for alle Profil Lines design muligheder.

Basic Lux GLAT
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KUN FANTASIEN
SÆTTER GRÆNSER
Hos Ikast Design Doors kan du - med Profil Line som ud
gangspunkt - få det, som du vil have det. Eller næsten. Du
kan i hvert fald få indvendige døre med dit helt eget præg.
Hvis det er teknisk muligt.
Ønsker du en bue over dine franske døre? Har du brug for
en 4-fløjet glasdør? Skydedøre i meget store mål? Eller at
få noget af moster Odas gamle dragkiste ind som fylding i
en dør? Så ring til os, og hør om de muligheder, vi har for
at opfylde netop din drøm og ønske om individuelle indven
dige døre. Det er helt uforpligtende.
Vores malede døre leveres som standard i hvid RAL 9010,
men vi maler gerne i hele NCS/RAL skalaen. Så sæt kulør
på boligen med indvendige døre fra Ikast Design Doors.
Vores standard træsorter er eg og mahogni, men drømmer
du om døre i andre træsorter, så spørg os.
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Få mere inspiration på
www.ikastdesigndoors.dk
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IKAST DESIGN DOORS
PÅ OVERFLADEN
Rød

De malede overflader males som standard i hvid RAL 9010. Men
ønsker du kulør på dine døre, uanset om det er Design- eller Fyld
ingsserien, så maler vi gerne dine døre i hele NCS/RAL skalaen, dog
mod et tillæg.
Som udgangspunkt arbejder vi med overflader i massiv eg og

Eg

mahogni. Men har du ønske om andre træsorter så kontakt os for et
uforpligtende bud.
Se meget mere tilbehør på www.ikastdesigndoors.dk

Mahogni

Sort

Hvid
(RAL 9010)

Design K
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IKAST DESIGN DOORS
UNDER OVERFLADEN
Det er ikke kun på overfladen, vi stiller store krav til råvarer og produktionsprocesser. I selve sandwich
konstruktionen af vores indvendige døre anvender vi kun de bedste materialer af massiv træ.
Den kraftige opbygning og vores unikke tætningsliste giver en af markedets bedste støjdæmpninger.
De stærke hængsler sikrer, at døren ikke hænger og den unikke ekstra tilsætningsliste gør døren let at
montere ved forskellige karmbredder.

Sandwich konstruktion med 8 mm massivtræsplade
med indlæg af trælister giver en kraftig og holdbar dør.

Gummiliste sikrer tæt lukning og sikrer markedets
bedste støjdæmpning.

Kraftige hængsler, der holder dag ud og dag ind,
uden at døren kommer til at ”hænge”.

Karmsystem bestående af en 90 mm grundkarm samt unik
og smart tilsætningsliste som giver stor fleksibilitet til forskellige karmbredder.
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Når det brænder på!
BD30
godken
dte døre
special
må
og desig l
ns

Hele Profil Line serien – både de glatte og fyldings
dørene – kan også leveres som BD30 godkendte
branddøre. De er derfor særdeles anvendelige i
opgange og i mellem hus og garage. Ikke nok med
at dørene er BD30 godkendte – de er faktisk også
blandt de bedste til modstå de temperatur forskelle,
der typisk optræder i kolde opgange og varme
lejligheder eller kølige garager og varme rum. Det
garanterer vi.
Og du får hele fleksibiliteten i Profil Line serien
med. Vælg mellem special størrelser, forskellige
fyldinger, farver, overflader samt profiler fra hele
Profil Line serien – Dog ikke glasfyldinger, da de
ikke er godkendte til branddøre.
Udover fleksibiliteten sikrer Profil Line BD30
seriens konstruktion en særdeles god lyddæmp
ning. Test i laboratorium viser at Profil Line serien
holder 34dB.
Dørene er godkendt efter DS1052.2
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EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE
I INDIVIDUEL STIL

Ikast Design Doors A/S
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