
linje 
Serie Linje innehåller ett uppskattat sortiment av ytterdörrar, främst med traditionell 
form. I denna serie ingår JB Villans fyra standarddörrar som finns på s.37 i katalogen 
från Snickarper: YD 4303, YD 4103, YD 4306 och YD 4106. 
 

 
Konstruktion 
Isolerande kärna av cellplast omsluten av ramträ. Båda sidor belagda med HDF 
eller fanerpaket, förstärkta med stabiliserande aluminiumplåtar. 
 
Mått 
Dörrblad: 827/927 x 1927/2027 mm. 
Karmyttermått: 888/988 x 1988/2088 mm. 
Specialmått tillval, max karmyttermått 1188 x 2188 mm. 
Handikapptröskel tillval, karmyttermått 2072 mm. 
 
Målade dörrar 
Ett lager grundfärg, maskinslipning och ett lager toppfärg. De flesta modeller 
levereras i vitt (NCS S 0502-Y) i grundutförandet. Som tillval finns de tre 
standardkulörerna nedan, eller valfri NCS S/RAL-kulör. 
Tvåfärgsmålning tillval, sida A vit, sida B kulör. Modeller YD 4106, 
YD 4203 och YD 4211 lagerlägges i modulstorlek M10x21 i kulörerna nedan. 
 
Blå NCS S 4040-R90B, Grå NCS S 6502-B, Röd NCS S 3560-Y90R. 
Kulörerna ovan återfinns även i Elitfönsters grundutbud av kulörer för aluminium. 
 
Trädörrar 
Oljad ek eller obehandlad furu. Ekdörrar behandlade med ett lager olja. Måste oljas 
en gång till innan montering, olja medföljer. Regelbundet underhåll av dörren är en 
förutsättning för att garantier skall gälla. Furudörrar levereras obehandlade och 
skall ytbehandlas med trälasyr innan monteringen. Furudörrar får ej täckmålas. 
 
Utförande insida 
Se symbol under respektive dörr. 
L=liksidig, D=dekorspår, S=slät, G=slät med glaslist. 
 
Tätning/isolering 
I dörrbladet sitter en unikt utformad tätningslist i silikon. U-värde 0,9-1,2. 
 
Karm/tröskel 
Massiv furukarm som levereras förborrad. Ekdörrar levereras med massiv ekkarm 
som oljas vid montering och sedan kontinuerligt. 41 mm tröskel i hårdträ med 
slitskena i aluminium. Tröskel skall oljas vid montering och sedan kontinuerligt. 
 
Glas/lister 
Glasade dörrar har isolerruta med klart glas alternativt cotswold i grundutförandet. 
Glaslister levereras i samma utförande som dörren. 
 
Gångjärn/lås 
Brytförstärkta gångjärn, justerbara i höjd och sidled. Hakregellås Assa Evolution 
2002 och säkerhetsslutbleck. 
 
Tillval 
Trycke, handikapptröskel, avvikande kulör insida, specialmått mm. 



 

 


