
Ekonomidörrar
Unikt behandlade för Dig som både värdesätter

hög kvalitet och tänker på vår miljö.
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Y-TE YTTERDÖRR

Ytterdörren kan tillverkas i flera olika utföranden efter
dina önskemål. Dörren skall klara både högsom-
marvärme och sträng kyla och det ställer stora krav
på tillverkningsprocessen. Du kan även beställa din
Ytterdörr med exakt karmyttermått och som villadörr.
Ytterdörren finns i storlekar från bredd 8 dm upp till
bredd 25 dm, samt höjd upp till 25 dm.

Vanliga tillval
• Grundbehandling med svart 
eller transparent vattenburen 
impregneringsolja.
• Täckmålat 
• Hårdträtröskel eller släplist 
• Fyrkantströskel 50x20x2 mm 
• Valvdörr
• 21-graders dörr
• Glasurtag Fiskbensmönster
• Sparkplåt
• Trycke och täckskyltar 
• Specialmått
• Halvdörr
• Hästdörr
Se prislista för
fler tillval

Dörrfakta
• Tjocklek 75 mm
• Isolering U-värde 0,5 W/m2°C 
• Utsida 9 mm spårad lauanplywood 
• Insida 6 mm slät björkplywood 
• L-järnströskel 30x30x3 mm 
• Ramkonstruktion av vändlimmad 
och fingerskarvad fur
• Karmdim. 55x115 mm 
• Dubbelfalsad
• Infräst tätningslist, EPDM-gummi 
• Väderbeständigt limmad
• 60 mm cellplastisolering
• Tappbärande gångjärn 110 mm 
• Låskista ASSA 565
• Spanjolett på pardörr
• Droppbleck
• 10-graders dörr
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Ytterdörr

Här kan Du se ett litet urval av dörrmodeller levererade till nöjda kunder.

Ytterdörr med bröstning och valv. 
Behandlad med transparent vattenburen 
impregneringsolja.

Fiskbensmönstrad ytterdörr med glasurtag ”Ruter Ess”.
Täckmålad med NCS-kulör.



Y-TE EXKLUSIV

Exklusivdörren är tillverkad för att tåla mera belast-
ning och blåst. med sin tjocka isolering och grövre
gångjärn är den ännu tåligare. Ett bra val till djurstal-
lar m.m. Du kan även beställa din Exklusivdörr med
exakt karmyttermått. Y-TE Exklusiv finns i storlekar
från bredd 8 dm upp till 30 dm, samt höjd upp till
30 dm.

Vanliga tillval

• Täckmålat
• Hårdträtröskel eller släplist
• Fyrkantströskel 50x20x2 mm
• Valvdörr
• Glasurtag
• Fiskbensmönster
• Sparkplåt
• Hästdörr
• Halvdörr
• 21-graders dörr

Se prislista för fler tillval

Dörrfakta
• Tjocklek 75 mm
• Isolering U-värde 0,5 W/m2°C
• Utsida 9 mm spårad
lauanplywood Insida 6 mm slät
björkplywood
• L-järnströskel 30x30x3 mm
• Ramkonstruktion av vändlimmad
och fingerskarvad fur
• Karmdim. 55x115 mm
• Dubbelfalsad
• Infräst tätningslist
• Väderbeständigt limmad
• 60 mm cellplastisolering
• Tappbärande gångjärn 215 mm
• Låskista ASSA 565
• Spanjolett på pardörr
• Droppbleck
• Grundbehandling med
transparent eller svart vattenburen
impregneringsolja
• Efterbehandlingskit med
transparent eller svart vattenburen
• impregneringsolja
• Trycke och täckskyltar
• Karmskruv adjufix
• 10-graders dörr
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Exklusiv

Här nedan kan Du se Exklusivdörren i parmodell med olika lösningar.

Valvad Exklusivdörr med sparkplåt i rostfritt stål.Exklusivdörr med kattlucka.



Y-TE hÄSTDÖRR

Y-TE hästdörr finns både som Ytterdörr och
Exklusivmodell. Ytterdörren är den vanligaste stall-
dörren. Exklusivdörren är utrustad med kraftigare
gångjärn, karmskruv adjufix, trycke och täckskyltar
samt är grundbehandlad med färglös kinaolja.
hästdörren finns i storlekar från bredd 10 dm upp till
25 dm, samt höjd upp till 25 dm.

Dörrfakta: Se Exklusivdörr och Ytterdörr

Hästdörrens fakta
• Dörren delas 122 cm från
underkant och förses med
droppbleck på undre dörr-
bladets överkant.
• Skjutregel finns mellan
dörrbladen.
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Hästdörr

Exklusivdörren tillverkas även som Uteboxdörr med förstärkning och rund vridknopp på
in- och utsidan.

Här kan Du se Y-TE hästdörr både som
enkel- och pardörr.

Y-TE Hästdörr som pardörr.Y-TE Uteboxdörr.

Vanliga tillval
Se respektive dörrmodell.



Y-TE FÖRRÅDSDÖRR

Y-TE INNERDÖRR Y-TE PENDELDÖRR

Y-TE Förrådsdörr är för de tillfällen då en rejäl
Ytterdörr blir för mycket, men dina önskemål ställer
ändå tämligen höga krav på din dörr.
Lämplig som dörr t.ex: cykelförråd, soprum eller
kanske in till garaget.

Det är även en dörr som passar bra då du har lite 
specifika önskemål kring utförandet. Dörren kan 
tillverkas i storlekar upp till 25x21 och som 
varmförrådsdörr 18° dörr vilket kan vara nödvändigt i 
ett uppvärmt utrymme.

Vanliga tillval
• Hårdträtröskel eller släplist
• Fyrkantströskel 50x20x2 mm
• Specialmått
• Mönstrad utsida, typ fiskben
• Sparkplåt
• Grundbehandling med
transparent eller svart
vattenburen impregneringsolja
• Glasurtag
• Trycke och täckskyltar

Dörrfakta
• Tjockleck 62 mm
• Utsida 6 mm björkplywood
• Insida 6 mm björkplywood
• Hårdträtröskel ≤ modul 18 i 
bredd. L-järnströskel > modul 18.
• Spanjolett på pardörr
• Ramkonstruktion av vändlimmad 
och fingerskarvad fur
• Väderbeständigt limmad
• 50 mm cellplastisolering
• Karmens dimension 45x105 mm
• Tappbärande gångjärn 110 mm
• Assa 565 låskista
• 10-graders Kall- /18-graders 
Varmförrådsdörr 
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Förrådsdörr
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Innerdörr
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Pendeldörr

Den tåliga innerdörren för placering
inne i dina byggnader. Dörren finns
i storlekar från bredd 8 dm upp till
bredd 25 dm, samt höjd upp till
25 dm. Kan även fås som pendel-
dörr med eller utan siktruta.

Dörrfakta
Tjocklek 52 mm • Utsida och insida 6 mm 
slät plywood • Ramkonstruktion av vänd-
limmad och fingerskarvad fur
Utan tröskel • Karmdimension 42x92 mm 
Väderbeständigt limmad • 40 mm cellplast-
isolering • Tappbärande gångjärn 110 
mm/Pendelgångjärn • Låskista ASSA 565

Vanliga tillval
Grundbehandling med transparent eller 
svart vattenburen impregneringsolja
Tröskel, trycke och täckskyltar
Glasurtag med enkelglas



Y-TE BRANDDÖRR STÅL

TID OCH EKONOMI FÖR DIG

Vi på Y-TE samarbetar med snickare där hantverket
gått i arv från generation till generation.

Tillverkningsprocessen är datastyrd på hög nivå,
vilket innebär att man skräddarsyr produkterna helt
enligt kundernas önskemål.

Vi önskar dig varmt välkommen att rådfråga oss
eller någon av våra kunniga återförsäljare som finns
över hela landet. Vi ger dig goda råd och hjälp med
allt du kan tänkas behöva inför din beställning av
funktionella och miljövänliga dörrar från Y-TE.

Dörren till källaren, pannrummet eller där det krävs en
brandklassad dörr. Finns även som pardörr.
Förvarar du stora värden i din sadelkammare? Ditt
svar är säkert ja. Ståldörren kan även fås som
inbrottsskyddande dörr med laminatbeklädnad för att
bättre smälta in i stallmiljön. Dörren finns både som
inner- och ytterdörr.

Vanliga tillval
• Varmförzinkad
• Dörrstängare
• Brandklass A 120
• Trycke och täckskyltar
• NCS-kulör
• Säkerhetsklassad

Dörrfakta
• Tjocklek 54 mm
• Foderbildande karm av stål
• Grundmålad som bilden
• ASSA Evo 310
• Lagrade gångjärn
• Anslagströskel av stål
• Spanjolett på pardörr
• Brandklass A 60 (EI 60)
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Branddörr

Adress och Säte: Telefon:

Y-TE AB 0411-53 69 00
Mail:
info@y-te.se

Ekarps Gård
274 92 SKURUP www.y-te.se
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