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DØRE



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 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. 

KUN FANTASIEN 
SÆTTER GRÆNSER



Grå dobbeltdør med lister.
Designet af kunde.

Hvidmalet dør med indfræsede 
egelister.
Designet af kunde.

Hos os er 
specialdøre 
standard



BD30 døre  
– her vist som dobbeltdør 
i special design, med dob-
belt ramme på gående 
dør og med overparti 
– må bruges ud til kolde 
uopvarmede rum, som 
f.eks. trappeopgange.

BD30 godkendte 
døre i special  
mål og designs
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Branddøre

Fylding 
4F danne-

brog



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. 

Glat Glas

Vores basis glat dørs serie er altid 
beslået med 3 stk. hvide PN  

hamborghængsler.
Kan også leveres i specialmål.
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Fra sommeren 2021 er vi gået  
over til at bruge dette hvide  
hamborghængsel som standard  
– 3 stk. som altid.
En klar opgradering kvalitets mæssigt.

Naturligvis kan vi stadig levere døre med specialhængsler som f.eks.

Standard hængsel

Hvide hamborg-
hængsler med knob

Messinghængsler  
med eller uden knop

Skjulte hængsler



Hos os er 
specialdøre 
standardNy udstilling i  

hovedstadsområdet
Vi har etableret vor egen udstilling i Rødovre, hvor du via vor 
hjemmeside kan få en adgangskode.
Se vores hjemmeside www. Ikastdesigndoors.dk under  
”udstilling/forhandlere”
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