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Det ﬁnns starka argument
FÖR ATT VÄLJA EN DÖRRLÖSNING FRÅN OSS

Vi erbjuder ett komplett sortiment av stål- och
branddörrar, brandskjutportar och glaspartier av
stål som används i både nybyggnationer och ombyggnadsprojekt. Det finns goda skäl att välja en
dörrlösning från oss.
Det handlar om funktionella egenskaper och stora
valmöjligheter.

Ett säkert dörrval, oavsett vilket projekt du står inför:

- BOSTÄDER
- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER
- UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
- HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- INSTITUTIONSBYGGNADER

Fördelar med vårt sortiment
Brett sortiment
Vi har ett brett sortiment av
certifierade dörrar, även i stora
storlekar. I sortimentet finns
dörrprodukter för nästan alla
typer av användningsområden.

Snygg yta
Våra stål- och branddörrar
levereras med en slät yta i RALoch NCS-färger som tillgodoser
de ﬂesta önskemål.

Serie- och individuell
produktion
Oavsett om det handlar om stora
eller små projekt kan du räkna med
säkra leveranser från oss.

Glas
När du väljer dörrlösningar från
oss får du glas av hög kvalitet
från den globala koncernen Saint
Gobain.

Uppfyller stränga krav
Det är hårda krav på stål- och
branddörrar. Vårt sortiment är
kvalitetssäkrat och godkänt enligt
den nya europeiska standarden
EN 13501-2.

Korrosivitets-klasser
Våra ståldörrar levereras som
standard färdigmålade.
Dörrarna kan fås målade i
korrosivitetsklass C5.

Hög hållbarhet
Sortimentet består av kvalitetsdörrar
som är tillverkade av solida material.
Det garanterar hållbarhet och lång
livslängd.
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Brandskjutport

-EFFEKTIV OCH UTRYMMESBESPARANDE
Om det finns höga krav på platsbesparande dörroch portlösningar med hög brandsäkerhet, är vår
brandskjutport ett säkert val.
Den automatiska brandskjutporten är klassad
enligt den europeiska standarden EN 13501-2 i
klass EI260 A2-s1, d0 och EI2120 A2-s1, d0.
Det innebär att vår brandskjutport uppfyller även
de strängaste brandkraven.
Finns det inga krav på brandskydd kan man som
alternativ använda en oklassad stålskjutport.
Brandskjutportar från oss är är särskilt
lämpade för följande tillämpningar:

- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- PARKERINGSPLATSER

Säkerhet och hållbarhet
Den modulära uppbyggnaden av våra brandskjutportar bidrar till att göra porten hållbar.
Den robusta dörrbladet i kombination med den
starka glidskenan ger porten stor slitstyrka och
lång livslängd.
Om det är särskilt trångt om utrymme kan man
med fördel välja teleskoplösningen. Den är särskilt
praktisk när det är ont om plats vid sidorna.

Hög kvalitet är standard
Våra brandskjutportar finns både som enkeldörr och dubbeldörr eller som teleskoplösning. Det går att
integrera en infälld genomgångsdörr. Detta ger dig maximal ﬂexibilitet i planeringen. Genomgångs-dörren är
särskilt praktisk när det finns ett behov av en utrymnings-lösning. Finns även utan tröskel och utan kant.
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ANSLAG

INTÄCKNING

FÄRGER

Ett robust och starkt anslag krävs
för att porten ska hålla i många år.

Den kraftiga glidskenan är elegant
dold bakom intäckningen.

Brandskjutportarna levereras som
standard i RAL-färg 7035. Kan fås
i andra färger.

Garanterat rätt storlek till ditt projekt!
Våra brandskjutportar tillverkas av paneler som sätts
ihop. Därmed kan du få en anpassad storlek på
brandskjutporten som passar just ditt projekt.
Brandskjutportar levereras som standard i bredder på
upp till 16 meter.

MINIMUM

MAXIMUM

Bredd

1500 mm

16000 mm

Höjd

1900 mm

4500 mm

Dra nytta av den platsbesparande brandskjutporten som lämpar sig för många olika typer av användningsområden.
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Glaspartier i stål

– ELEGANTA OCH FUNKTIONELLA I ALLA SAMMANHANG
Vi erbjuder ett brett urval av glaspartier i stål
avsedda för både nybyggnationer och ombyggnationer. I sortimentet finns både oklassade och
brandklassade profiler.
Du får eleganta och funktionella lösningar som
passar bra i både små och stora projekt.
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- BOSTÄDER
- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
- HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- INSTITUTIONSBYGGNADER

En mångfald av möjligheter
Utforma dina glaspartier som du
vill ha dem med både fasta och
skjutbara sektioner.
Perfekt för fasad, farstu eller
utrymningsväg. Glaspartier i stål
är ett idealiskt val både ute och
inne.

Ett solitt och säkert sortiment
Med oss kan du räkna med en seriös och kompetent
leverantör av glaspartier med fördelaktiga alternativ.
Sortimentet från oss ökar genomsynligheten i byggnaden
med glaspartier i stål. Dela av och isolera utan att kompromissa med ljus-, ljud- eller brandkrav.

FAST

GÅENDE

Oklassade
El2 30
El2 60

Glaspartier i stål finns som fasta och skjutbara partier
oklassade och brandklassade.
Oklassade

Brandklassade

Vi använder både oklassade och brandklassade profiler från den internationella jätten Forster.

Säkerhet ger kvalitet
Även när det inte finns några krav på brandsäkerhet är det viktigt att välja glaspartier av hög kvalitet.
Glaspartierna består av högkvalitativt glas från Saint Gobain. Detta, tillsammans med Forster-profilerna,
gör det möjligt att använda glaspartierna i renoveringsprojekt där man vill ha en utformning som
efterliknar befintliga glaspartier.

Handtag
Välj mellan traditionella dörrhandtag
eller pushbar.

Tätning

Färger

Glaspartierna kan levereras med röktät
Drop Down-tätning.

Profilerna levereras pulverlackerade i
alla RAL-färger.
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Välj rätt stål- och branddörr

– ETT KOMPLETT SORTIMENT GARANTERAR RÄTT VAL...
Vi har ett brett sortiment. Här får du en överblick av utbudet av stål- och
branddörrar indelade efter olika klassificeringar som gör det lättare att avgöra
vilken modell som passar ditt behov.

Sortimentsguide

Storlek

Maximalt
karmyttermått
bredd x höjd
mm

Användningsområden

TYP
Enkeldörr
STÅLDÖRR OKLASSAD

STÅLBRANDDÖRR ALPE - 54

STÅLBRANDDÖRR ALPE - 63

STÅLBRANDDÖRR ALPE - 90

INBROTTSHINDRANDE DÖRR ALPE - 54

STÅLRÖNTGENDÖRR ALPE RTG – 54

Dubbeldörr

2200 x 5000
*

Enkeldörr

1250 x 2500

Dubbeldörr

2500 x 2500

Enkeldörr

1250 x 2500

Dubbeldörr

2500 x 2500

Enkeldörr

1244 x 2692

Dubbeldörr

2400 x 2500

Enkeldörr

1320 x 2540

Dubbeldörr

2570 x 2540

Enkeldörr

1320 x 2540

Dubbeldörr

2570 x 2540

Brandklassade dörrar i större storlekar än vad som anges här kan levereras på begäran. Kontakta oss för mer information. *) Kontakta oss.
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Röntgendörrar

Rw 37 dB

Rw 32 dB

Rw 27 dB

EI2 120 A2-s1,d0 [BS 120]

El260 A2-s1,d0 [BS60]

El260 [BD60]

El230 [BD30]

Öppning

EN 13501-2

Inbrottsskydd

Inbrottsskyddande dörrar

Ljudreducerande

Ljudisolerade dörrar

Europeisk klassificering

Branddörrar

Brandklass

EN 1627 - RC2

Typ

Tillbehör

- SOM TILLGODOSER ALLA DETALJBEHOV
Du kan skräddarsy dörrlösningen efter just dina behov.
Det breda utbudet av tillbehör gör att du kan anpassa både funktioner
och design efter det specifika fallet.

Tillbehörsprogram

Ståltyper

Sparkplåt

Lås

Glasöppningar

Dörrarna finns i olika typer av
stål, inklusive rostfritt stål och
syrafast rostfritt stål.

Gör dörren motståndkraftig
mot slag och sparkar.

Dörrarna kan levereras
med extralås monterade i
dörrbladet.

För visuell kontakt genom
dörren. Finns i ﬂera varianter.

Karm

Gångjärn
Dörrarna finns med olika
gångjärn, bland annat i rostfritt stål.

Bottentätning
eller tröskel

Ytor och färger

Dörrarna är tillgängliga med
fogkarm, omfattningskarm
eller väggomslutande karm.

Passagekontroll

Dörrstängare

Dörrarna kan förberedas för
vanliga typer av låssystem
med passagekontroll.

Obligatorisk på självstängande branddörrar. Finns i
olika modeller.

Ett obligatoriskt val om
du vill ha en ljudtät och
röksäker dörr.

Levereras som standard i RAL
7035, RAL 5010, RAL 9002,
RAL 9006, RAL 9010 och RAL
9016. På begäran kan man få
alla färger i RAL och ett ﬂertal
av färgerna i NCS-skalan.

Utrymningsvägsskyltar
Kan erbjudas på begäran.
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Guide

FÖR VAL AV STÅL- OCH BRANDDÖRR
För att underlätta den brandtekniska planeringen kan du
använda schemat som är tänkt att göra det säkrare och
lättare att välja typ av dörr. Byggregler som gäller brand kan
vara svåra att överblicka. Följ guiden och se till att du väljer
en dörr som uppfyller de svenska och europeiska brandföreskrifterna.

När du vet var dörren ska placeras och hur byggnaden ska
användas, är det lätt att välja rätt dörr för ditt projekt.

Våra dörrar skyddar där du behöver dem

Företags-, industri- och
Lantbruksbyggnader
Kontor
Industri- och lagerbyggnader
Lantbruksbyggnader
Garage
Carportar
Uthus

Bostäder
Våningshus
Ungdomsbostäder
Enfamiljshus
Sammanbyggda radhus
Sommarhus

Utbildnings- och
kulturbyggnader

Hotell- och restaurangbyggnader

Klassrum
Dagis och förskolor
Fritidsanläggningar och fritidshem
Dagcenter

Hotell
Internat
Vandrarhem
Restauranger
Pensionat

Butiks- och samlingsbyggnader

Behandlingsrum och
institutionsbyggnader

Butiker
Samlingslokaler
Idrottshallar
Stora mötesrum
Konsertsalar

Äldreboenden
Behandlingsrum och patientsalar på sjukhus
Fängelser
Institutioner för fysiskt eller
psykiskt handikappade

Användning av tillbehör
Se vårt breda utbud av tillbehör på sidan 9 för att hitta det
som fungerar för just din dörr. För att uppfylla kravet på
branddörrar med beteckningen -C måste dörren förses med
dörrstängare.
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Ett ABDL-enhet (automatisk branddörrstängningsenhet)
har till uppgift att stänga dörrarna som finns i omedelbar
närhet till rök vid brand. Kontakta oss för mer information
om anslutning av ABDL-enheter.

Användningsguide
VÄGGTYP

PLACERING

BRANDKLASS

DÖRRTYPER

Allmänt

Brandklass EI2 30-C [BD 30]

GRUPP 1

Mellan rum, trapphus eller hisschakt

Ingen krav

GRUPP 2

Mellan två utrymningsvägar

Brandklass EI2 30 [BD 30-M]

GRUPP 1

Mellan utrymningsväg, trappa eller hisschakt

Brandklass EI2 30-C [BD 30]

GRUPP 1

Allmänt

Brandklass EI2 60-C [BD 60]

GRUPP 1

Mellan rum, trapphus eller hisschakt

Brandklass EI2 30-C [BD 30]

GRUPP 1

Mellan två utrymningsvägar

Brandklass E 60 [F 60]

GRUPP 3

Mellan utrymningsväg, trappa eller hisschakt

Brandklass E 30-C [F 30]

GRUPP 1

Placering i brandcellsvägg

Placering i brandsektionsvägg

Brandkrav enligt DBI.

GRUPP 1 - Valbara dörrtyper

Stålbranddörr
ALPE - 54

Inbrottshindrande
dörr - 54

Stålröntgen-dörr
ALPE RTG – 54

Glasparti 30

GRUPP 2 - Valbara dörrtyper

Ståldörr
Oklassad

Stålskyddsdörr
Oklassad

Branddörr - 92

GRUPP 3 - Valbara dörrtyper

Stålbranddörr
ALPE - 63

Stålbranddörr
ALPE - 90 (överträffar
allmänna krav)

Branddörr - 92

Glasparti 60

11

www.rabadang.se 26-346

Industrigatan 3, 280 60 Broby | Tel 044-462 30 | info@dieden-ekodoor.se | www.dieden-ekodoor.se

