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Varje dörr har
skräddarsytts
enligt objektet!

”
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I det här jobbet duger det inte att hafsa - varje
dörr har skräddarsytts enligt objektets behov.
Mått, färger, tillbehör och egenskaper varierar.
Det här håller intresset uppe för arbetet. Det
är givande att se hur fördomsfritt kunderna varierar Lammins dörrar. Bra, för det har vi lysande
möjligheter till. Kvalitet är för oss en hederssak,
inte bara ur företagets synvinkel, utan också på
ett personligt plan.”

KVALITET SOM
NÅR UNDER YTAN.
Hur känner man igen en bra dörr? På Lammins logo. Även om dörrarna kan se
likadana ut vid första anblicken ser man skillnaderna vid en närmare titt.
Du kan alltid och i alla lägen lita på kvaliteten hos Lammins dörrar, för
de ser bra ut även i ljuset av fakta:

Störst andel inhemsk
tillverkning i branschen

Minst reklamationer
på marknaden

Lammins fönster och dörrar
tillverkas i Finland. Så mycket som 97 %
av inhemsk tillverkning.

Enligt undersökning marknadens
minst reklamerade produkt och tjänst..

Hållbarast på marknaden

Skräddarsytt för ditt hem

Lammins ramträdörrar har en unik
konstruktion som är den hållbaraste på
marknaden. Därför ger vi så mycket som 5 års
korsmåttsgaranti för våra ramträdörrar.

Alla hus är unika, och det är även fönster och
dörrar. Vår planeringstjänst hjälper dig att välja
och förverkliga de bästa fönstren och dörrarna
för just dina behov. Vår måttbeställningstjänst
levererar produkter som passar på millimetern.

Rekommendationsgrad

Med respekt för naturen

Pålitlighet och rekommendationer är starkt
kopplade till varandra.
Av våra kunder är 92 % beredda att rekommendera Lammins dörrar och fönster.

Vi verkar ansvarsfullt med respekt för naturen
och med omtanke om miljön.
Överblivet trä omvandlas till träenergi.
Allt avfall som kan återvinnas återvinner vi.

Virepuu Oy tillverkar Lammins dörrar av finländska råmaterial och med finländsk arbetskraft. Kvaliteten garanteras av en lång, över 35 års erfarenhet av tillverkning av trädörrar. I vårt sortiment ingår
energieffektiva ytterdörrar, balkong- och terrassdörrar, ljudisolerande dörrar och branddörrar – allt
enligt kundens mått!
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LAMMINS VÄRMEISOLERANDE
KVALITETSDÖRRAR FÖR DIG SOM
BYGGER ELLER RENOVERAR
Lammins dörrar erbjuder ett mångsidigt utbud av energieffektiva, väderbeständiga
och säkra dörrmodeller för just ditt hem.
Lammins dörrkonstruktion är designad
och tekniskt förverkligad att hålla sig ståtlig, lättskött och pålitlig i flera års tid. Våra
dörrar passar för både nybyggnad och ombyggnad.
Vi betjänar dig som bygger om med en flexibel dimensionering. Dörrarna tillverkas enligt karmmått med 10 mm:s fördelning, vilket
gör att du alltid hittar en dörr i passlig storlek
i vårt sortiment. När du behöver mått- eller
monteringsservice, ta kontakt - kontaktuppgifter www.lammin.fi.
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LAMMINS STANDARDSORTIMENT
AV VÄRMEYTTERDÖRRAR
I vårt breda dörrsortiment hittar du lätt den modell och färg
som passar ditt hem. Ytterdörrens modell och färg har en
enorm inverkan på vilket förstahandsintryck fasaden på
ditt hem ger. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid
valet av ytterdörr även av ekonomiska skäl: en högklassig
och energität dörr betalar sig snabbt tillbaka då värmen
hålls noga innanför väggarna.

Vi tillverkar dörrar också enligt dina planer. Vi planerar tillsammans färg, mönster, öppning och beslag på dina dörrar.
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Dörrarnas dimensioner kan på grund av kundens mått skilja sig från broschyrbilderna.

204
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BALKONG- OCH TERRASSDÖRRAR
Lammins stabila balkong- och terrassdörrar passar både för nybyggnads- och saneringsobjekt.
Bland våra målade dörrar med aluminium- eller
HDF-yta hittar du lösningar för ditt objekt som
passar utmärkt ihop med moderna fönster.
I vårt sortiment hittar du också inåtgående aluminiumklädda, väderbeständiga balkong- och
terrassdörrar samt fönsterdörrar.
Ljusöppningens höjd kan väljas enligt det bredvidliggande fönstrets mått och dörrens höjd och
bredd enligt objektet med 10 mm fördelning.
I Lammins dörrar finns många färg-, glas- och
låsningsalternativ att välja mellan enligt objektets behov.
Vi hjälper gärna till med att välja rätt dörrmodell
och tillbehör. Utforska vårt sortiment www.lammin.fi och ta kontakt.

EPO-A helglasad EPO-A 2LP
dörr

EPO-A-pardörr

SKJUTDÖRRAR
En skjutdörr är ett praktiskt val som terrass- eller
balkongdörr. Lammins glasskjutdörr släpper in
mycket ljus och därför går det behändigt att förena terrassen eller balkongen med bostaden.
I Lammins dörrutbud ingår två skjutdörrar med
trästomme: ILOA-dörren med aluminiumyta och
ILO-dörren med träyta.
Tillsammans med en glasskjutdörr kan du skaffa
fasta eller öppningsbara fönster, som motsvarar
varandra till sina tekniska egenskaper och har
en likartad design.
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SEPO-A

IOSA/BRIOSA-fönsterdörrar

PARDÖRRAR OCH REGELDÖRRAR
Pardörrar passar till ingången på ett robust hus.
Av dörrmodellerna kan vi skapa symmetriska
eller asymmetriska pardörrar som tillverkas enligt kund- eller standardmått.
Du kan fritt göra en pardörr av två dörrar och
välja den färg och de glas samt beslag du vill.
Till terrassen passar det bra med till exempel en
helglasad pardörr – med öppen dörr blir det upp
till två meter gångutrymme. En pardörr med träyta passar bra i en traditionell miljö och till exempel i sommarbostaden.
En pardörr passar bra även i ett varmt lagerutrymme eller bilgarage, där en bred öppning är
en praktisk lösning.
I vårt sortiment finns färdiga passivdörrmodeller
som kommer vid sidan av ytterdörren.

114-dörr med passiv del

117-dörrar som pardörrar

En framdörr med passiv del är ett bra val som är
både praktiskt och ståtligt.

401-dörr med passiv del

EPO-dörrar som pardörrar

De passiva delarna kan monteras i dörröppningen som fasta eller så att de går att öppna.

407-dörr med passiv del

LE-5L
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LE-2L

LE-1LK

LE-1LM LE-U

LE-UU2

LJUDISOLERANDE DÖRRAR
Bland Lammins ljudisolerande dörrar hittar du en prestationsduglig, beprövad dörr för bullerbekämpning oberoende av ljudets källa. Även dessa modeller tillverkas enligt dina behov – storlek, färg och tillbehör enligt dina val.
Ljudisolerande dörrar kan även fås aluminiumklädda som
terrass- och balkongdörrar. När du vill hålla ljudet ute och
värmen inne är en dörr från Lammin det rätta valet.
Utforska Lammins dörrsortiment på www.ovistudio.fi.

DB105

DB115

DB315

DB101

DB102

DB404

EPO-A 39 DB

BRANDDÖRRAR
En branddörr skyddar ditt hem och miljön mot
brandskador. Brandsäkerhetskraven uppfylls
med Lammins CE-märkta dörrar i EI30-kollektionen. Även om det enligt byggbestämmelserna inte skulle vara obligatoriskt att skaffa en
branddörr, så är det ett lönsamt val tack vare
brandsäkerheten.

EI30 102

EI30 104

Dörrarna med glasöppning tillverkas med 3Kglasning, vilket gör deras värmeisoleringsförmåga speciellt bra. Du kan välja dörr med fönster
eller massivdörr samt önskad färg och beslag i
vårt breda sortiment. Välj en säker, praktisk och
hållbar dörr från Lammin.

EI30 114
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EI30 119

EI30 314

BESLAG, TILLBEHÖR OCH FÄRGER
Lammin har ett bra utbud av
eleganta och stabila ytbeslag
som du kan välja mellan. Vi
monterar alltid enligt leverans
önskade ytbeslag på plats.
Från oss får du också nyckelcylindrar och
låsning färdigt – husets dörrar serielagda för
samma nyckel. Om du bara behöver förnya en
dörr, så levererar vi på din beställning en dörr
som serielagts för din egen nyckel.

LÅSHUS, LÅNGA
SPANJOLETTER OCH
TILLBEHÖR
•

Låshus till gångdörr: ABLOY
LC102 etc. väljs enligt dörrens
användningsändamål

Av trycktekniska skäl är färgåtergivningen inte helt exakt!

FÄRDIGMONTERADE
YTBESLAG

RR11

RR37

RR36

RR35

RR34

R29

•

Säkerhetslåshus: ABLOY 4181

•

Lång spanjolett FIX S3105 låsbar,
med spärranordning

RR750

•

Flerfunktionsspanjolett FIX S4117,
med spärranordning

RR32

NYCKELCYLINDRAR
•

•

Till gångdörr ABLOY CY001
Classic, Sento, med Exec-nyckel
enligt val, också för långa och
flerfunktionsspanjoletter
Nyckelcylindrar till säkerhetslås
ABLOY CY060 eller enligt val

RR31

RR30

RR26

TILLBEHÖR
•

Sparkplåtar, dörrögon, brevinkast,
persienner och andra tillbehör enligt
ditt val

GLASELEMENT
•

•

•

RR24

RR23

Alla dörrars glas är 3K-glaselement. På
beställning fås tonade glas, solskyddsglas
och olika dekorationsglas.

RR22

Säkerhetsglas enligt kundens beställning
antingen av härdat glas eller laminerat glas
(standardleverans utan skyddsglas).

RR21

Det mellersta glaset i värmedörrar är
som standard Stippolyte dekorationsglas.
Balkong- och terrassdörrarna har klara glas.

NCS 0502-Y

Klar
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Stippolyte

DÖRRKONSTRUKTIONER
Lammins 70 mm starka värmeytterdörr
Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning och stödskikt på båda sidorna. Dubbelstomstruktur och EPS-isolering. I tröskeln nötbeständig täcklist i aluminium och i tröskelns främre
list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av
tröskelplåten.

Värmeytterdörr 70 mm

Lammins 90 mm starka PLUS-värmeytterdörr
Väderbeständig HDF-skiva, aluminiumförstärkning och stödskikt på båda sidorna. Dubbelstomstruktur och EPS-isolering. I tröskeln nötbeständig täcklist i aluminium och i tröskelns främre
list ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av
tröskelplåten. Av värmedörrkonstruktionen på
90 mm finns också ljudisolerings- och brandisoleringskonstruktioner.

Värmeytterdörr 90 mm

Lammins 80 mm starka utåtgående EPO-Abalkong- och terrassdörr
Ramträstommen tillverkad genom limning med
fingerskarvade lameller är marknadens starkaste.
Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara
aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering.
I tröskeln nötbeständig täcklist i aluminium och i
tröskelns främre list ett praktisk snap-in-fäste för
fastsättning av tröskelplåten.
Lammins 70 mm starka utåtgående träklädda
EPO-A balkong- och terrassdörr
Ramträstommen tillverkad genom limning med
fingerskarvade lameller är marknadens starkaste.
Panelen har ytbehandlats före monteringen. 3Kglasning och EPS-isolering. I tröskeln nötbestänBalkongdörr EPO-A 80 mm dig täcklist i aluminium och i tröskelns främre list
ett praktisk snap-in-fäste för fastsättning av tröskelplåten.

Balkongdörr EPO 70 mm

Lammins 80 mm starka SEPO-A inåtgående
balkong- och terrassdörr
Marknadens starkaste ramträstomme tillverkad
genom limning med fingerskarvade lameller.
Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara
aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering.
Tröskeln av laserad björk.
Lammins 80 mm starka REPO-A inåtgående
dörr till fransk balkong
Ramträstommen tillverkad genom limning med
fingerskarvade lameller är marknadens starkaste.
Ventilerat aluminiumöverdrag fäst med hållbara
aluminiumfästen. 3K-glasning och EPS-isolering.
Balkongdörr SEPO 80 mm
Tröskelns stormlist och vattenavledningslist av
hållbart aluminium.
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Balkongdörr REPO 80 mm

DÖRRMÅTT
I dörrens dimensionering används modulmått
enligt RT-kartoteket, till exempel 10M x 21M (100
x 210 cm) eller kundinriktad dimensionering.
I den kundinriktade dimensioneringen är
karmens bredd och höjd ca 20 mm smalare än
öppningens mått och avrundade till hela 10 mm.
Karmdjupen är standardmått: på värmedörrar
121, 135, 165 och 190 mm och på aluminiumklädda dörrar 131, 145, 175 och 200 mm och
på inåtgående dörrar 93 mm. I balkong- och
terrassdörrar dimensioneras de nedre kanterna
på dörrens och det intilliggande fönstrets
glasöppningar till samma nivå.
När dörrarna dimensioneras på ett kundinriktat
sätt behöver man inte göra dyra stomändringar
eller ändra storleken på öppningarna. Rätt
dimensionering möjliggör en bra och pålitlig
tätning mellan dörren och öppningen.

GÖR SÅHÄR!
1. Mät dörröppningens bredd och höjd.
2. Subtrahera 20 mm från bredden och höjden
och avrunda måttet till närmaste 10 mm =
den nya karmens bredd och höjd.
3. Välj lämpligt karmdjup.
4. Välj dörrtyp och färger.
5. Mät på balkong- och terrassdörrarna
glasöppningens höjd från ovansidan av
det intilliggande fönstrets karm till ljusöppningens nedre kant eller ange önskat
mått.
6. Ta reda på om du behöver ett skyddsglas.
7. Välj låstyp. Till huvuddörren rekommenderar
vi LC102- eller ett annat gånglåshus.
Alternativ i balkong- och terrassdörrar
utöver gånglåshus är lång eller flerfunktionsspanjolett.
8. Välj ytbeslag och nyckelcylindertyp.
9. Gör beställningen till din Lammin Fönster
och Dörrar -försäljare.

Monteringsinstruktioner, garantivillkor och vårt
omfattande modellsortiment hittar du i Lammin
Ovistudio på www.ovistudio.fi.

13

REFERENSER
REFERENSER

Nya Barnsjukhuset, Helsingfors

Hotell Torni, Tammerfors

Tampereen Sähkölaitos, Tammerfors

Lokstallet, Hotell Torni, Tammerfors

Trikookuja, Tammerfors

Kampens köpcentrum, Helsingfors

Eremitagets restaurerings- och lagercentral HOAS, Helsingfors

Perttulan Erityisammattikoulu, Tavastehus Linna Golf, Tavastehus

TAYS, Tammerfors

Mattby skolcentrum, Esbo

Ämbetshuset, Kotka

FPA, Åbo

Ohjelmakaari, Jyväskylä

Meri-Porin yhtenäiskoulu, Björneborg

Nekala-skolan, Tammerfors

Koukkuniemi ämbetshus, Tammerfors

Mårtensdals tenniscenter, Esbo

Servicehus, Kangasniemi
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Sakta men säkert
går det framåt
Tillverkningen av Lammins dörrar och fönster börjar redan i den bekanta närliggande
skogen. Egenskaperna hos långsamt
växande furu som har härdats av finländska
förhållanden är ideala för dörrar och fönster. Därför är Lammins fönster och dörrar
det naturliga valet till alla finländska hus.

Fönsterfabrik/
Försäljningsutställning
Lammin Ikkuna Oy

Försäljningsutställning
Esbo

Dörrfabrik/
Försäljningsutställning
Virepuu Oy

Paarmamäentie 2
FI-16900 Lammi
Tel. +358 10 8411 700

Vallbergsgatan 1
FI-02650 Esbo
Tel. +358 10 8411 702

Hallitie 15
FI-51200 Kangasniemi
Tel. +358 10 8411 700

myynti@lammin.fi

www.lammin.fi

