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Arctic 
- ytterdörrar för energismarta hem

Energivärde
Arctic ytterdörrar från JELD-

WEN kännetecknas av låga 

energivärden. Dörrarna är 

testade enligt Europa-

standarden (EN 14351-1) 

och har ett godkänt U-värde 

mellan 0,59-0,72 beroende på 

glasöppningens storlek. Dessa 

dörrar hjälper dig att hålla 

värmen och gör att du på sikt 

kan spara många sköna kronor 

i minskad energiförbrukning.

Miljö
Lägre energiförbrukning är inte 

bara bra för plånboken utan 

även för miljön. Dagens fokus 

på energibesparing gör att 

isolermaterialens miljöpåverkan 

ofta kommer i skymundan. 

JELD-WEN arbetar aktivt med 

miljöfrågor och verkar för 

hållbar utveckling. Vi strävar 

efter att så långt som möjligt 

använda miljövänliga processer 

och återvinningsbara material.  

Detta gäller naturligtvis även 

våra lågenergidörrar.

Design
Designen bygger på våra 

modeller i Classic- och Function-

serien som gör att det finns 

modeller som passar de flesta 

hustyper. Dessa ”gröna” dörrar 

erbjuds som standard i vitt men 

du kan också välja bland de 

flesta färgnyanser.

Säkert val
Våra lågenergidörrar håller 

vad de lovar! Förutom officiellt 

godkända mätmetoder för 

U-värde, håller de samma 

höga kvalitet som våra övriga 

ytterdörrar i ADVANCE-LINE. 

Eftersom de också är utrustade 

med bland annat hakregellås, 

bakkantssäkringar och förstärkt 

säkerhetsslutbleck, hindrar de 

inte bara energitjuven utan 

även den vanliga inbrottstjuven. 

Att dessa lågenergidörrar 

framgångsrikt har testats i 

fullskaliga pilotprojekt sedan 

2006, borgar för din trygghet.

Smart konstruktion
Dörrarna har också konstruerats 

för att kunna passa i gamla 

karmar*. Detta gör att det 

enkelt och kostnadseffektivt, 

går att uppgradera sin tidigare 

dörrlösning utan att behöva 

anlita fackman. 

Välkommen att ta steget mot en 

grönare morgondag!

*Gäller karmar från Swedoor och Kilsgaard med två kullagrade gångjärn, från 2004 eller senare.
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Arctic ALBINONI. U-värde 0,64.
Cotswold-glas.

Arctic BAFFIN. U-värde 0,,59 Arctic BARENTS. U-värde 0,59 Arctic BENGAL. U-värde 0,64
 Klarglas med spröjs ut- och insida. 

Arctic BERING. U-värde 0,,59 Arctic BIZET. U-värde 0,72
Cotswold-glas med spröjs utsida.

Arctic ERIE. U-värde 0,62 
Klarglas. 

Arctic GRIEG. U-värde 0,59. 

Arctic GANGES. U-värde 0,59. 

Arctic MICHIGAN. U-värde 0,65
Klarglas.
 

Arctic NIGER. U-värde 0,64
Klarglas med spröjs ut- och insida.
 

Arctic NILE.. U-värde 0,65
Klarglas.
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JELD-WEN Sverige AB

Box 211

561 23  HUSKVARNA

www.jeld-wen.se

Se fler exklusiva kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.jeld-wen.se

Hos JELD-WEN är utveckling och för- 

bättring av produkterna en del av vår 

filosofi och affärsstrategi. Det är givetvis 

en dynamisk process, där vi löpande 

utmanar både oss själv och inte minst våra 

produkter. Våra dörrar utvecklas fortlöpande 

och vi förbehåller oss därför rätten till 

konstruktionsändringar på de produkter, som 

presenteras i denna folder.
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Faktaruta

Konstruktion Extra isolerande sandwich-konstruktion. Dubbla aluminiumplåtar för ökad  
  stabilitet. Väderbeständiga ytskivor och glaslister.

Dörrtjocklek  A-mått = 93mm, B-mått=23mm.  
  
Karmdjup   105 mm.

Beslag  Kullagrade justerbara gångjärn med inbrottsskyddande bakkantssäkringar.
  Hakregellås A2002 med hemma/borta-funktionen. Förstärkt, justerbart  
  säkerhetsslutbleck.

Tröskel  Handikappsanpassad tröskel med värmebehandladt hårdträ och aluminium.  
  Tröskeln har en patenterad konstruktion som effektiv hindrar väta att tränga 
  upp i karmen.

U-värde:  Dörrar utan glas: 0,59
  Dörr med glas: 0,62-0,72 beroende på glasutförande.

Glastyp:  Klarglas som standard. Cotswold- och sandblästrat glas som tillval.

Öppningsmått 
v/90o:  M08 608 mm
  M09 708 mm
  M10 808 mm
  M11 908 mm




