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Balkongdør+ytterdør
Når det er detaljene som teller,
velg
en dør fra
med
isokitt.

Trevaren EydehavnAlle
AS.
våre dørmodeller kan

leveres med den nyeste
Om oss:
generasjon av kittet
Trevaren Eydehavn ble etablert i 1982 og holder til på Eydehavn mellom Tvedestrand og
sprosseløsning.
Arendal. Vi produserer utvendige og innvendige møbeldører ut i fra en moderne produksjon, slik at vi

kan levere et produkt som tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og finish. Under produksjonen legges det
Isokitt
nyutvikling
av det
mye håndverk og sjel i hvert enkelt produkt. Våre dører skal være
meder
på en
å løfte
fasadens eller
gamle kobla vinduet, men uten
interiørets design slik at de kan være til glede i lang tid.

ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
Med moderne maskiner og godt tradisjonelt
håndverk leverer vi
strengeste krav til u-verdi,
dører som vi er stolte av.
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
Alle våre dørmodeller kan skreddersys etter kundens egne ønsker, mål og behov.
hjemmet.
Vi lager også helt nye dørtyper etter bilder, tegninger, skisser eller etter en ide; som vi da
leveres med kittet
lager detaljerte produksjonstegninger av, før døreneDørene
settes i produksjon.
glass og
kan fås
i en rekke
I tillegg til dører kan vi levere: Veggtykke karmer, Gerikter,
Foringer,
Skyvedørskarmer
og mye mer.
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
De fleste av våre dører kan også leveres som:
Branndører
Lyddører
Antikvariske dører
Skyvedører
Folde dører
Kjøleromsdører
Klima dører
Badstu dører
Panicroom-dører
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Røyktette dører
Våtromsdører
Panel/dekor kledde dører

Balkongdør+ytterdør
Balkongdør+ytterdør
med isokitt.
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
generasjon av kittet
sprosseløsning.
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
Isokitt
en nyutvikling
av uten
det
gamle er
kobla
vinduet, men
gamle
koblaIsokittdørene
vinduet, men uten
ulempene.
ulempene.
Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig
de
ivaretar
selvfølgelig
de
strengeste krav til u-verdi,
strengeste
utseende, krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
renhold
og moderne
bruk somdører.
forventes
av dagens
av
dagensFugløya
moderne
dører.malt
Avbildet:
2fløyet,
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
i S0500-N.

JERNDØRER MED
JERNDØRER MED
GLASS
GLASS
Våre innvendige metalldører er
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
industrielt design beregnet for
hjemmet.
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
Se s12 for mer informasjon.
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MODERN SLETT
Hvit oljet ask

JERN
Sort malt ståldør

MODERN SLETT

Balkongdør+ytterdør
Hvit pigmentert eik
med isokitt.

se s12 for info

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
MODERN BØLGE
Hvit oljet ask m/bølge

FRØYA
Malt S8500-N

MODERN RUTEN
Mørk Mocca Eik

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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ASKERØY SPESIALDØR
Balkongdør+ytterdør
Med
Midgardsormen brystning

2 FLØYET ENØY

Eik lakkert dør

med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
TRIBAIL 2

Foliert mønster i glass

HJORT HYTTEDØR

Sporfrest dekor

TROLL 2x3r
TREDØR

Spesialfrest tre motiv

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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2-FLØYET BYGDØY
Beiset monark og lakkert.

KOLBJØRNSVIK

Balkongdør+ytterdør
Hvit S0500N
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
2 FLØYET FLEKKERØY
Hvit S0502Y

MUNKEBAKKEN
Beiset provance og lakkert

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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SAGHOLMEN
Åttekantet spesial dekorfrest

SPESIALDESIGN
Balkongdør+ytterdør
SKØYEN STASJON
Eik lakkert

med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
NESKILEN SPESIAL MED 2 SIDEFELT
Eik, beiset Provance og lakkert m/motivglass

2 FLØYET BYGDØYSUND
Sort S9000N

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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FLØYET TROMØY
2 FLØYET
TROMØYSPESIAL
SPESIAL
Furu
Beiset furu

ASKERØY
ASKERØY

Balkongdør+ytterdør
Beiset ask
Ask
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
BONDEN
BONDEN
Beiset
Beiset og
og lakkert
lakkerteik
eik

ENØY m/Deko
fylling
ENØYSPESIAL
SPESIAL
NESKILEN
M/DEKOR
ENØY
Beiset eik
Oljet eik
eik
Beiset
eik
Oljet
JERNDØRER
MED

GLASS

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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BUEN EIK
Eike lakkert bonematt utover buet dør

2FL MÆRDØ ANTIKK
Hvitmalt NCS S0500N

Balkongdør+ytterdør
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

BONDEN
Sortbeiset eik

STEINKLEDD DØR
Burgos stone utside.

PANELKLEDD DØR

JERNDØRER
MED
Skjult beiset eikedør
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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2FL NARESTØ M/BUET OVERLYS
Beiset mahognydør

OKSØY M/SIDEFELT OG BUET OVERLYS
Balkongdør+ytterdør
Beiset provance
og lakkert eik dør

med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

2FL MÆRDØ EIK M/OVERLYS
Nobelsgate 23, Oslo

STEINERSKOLEN
Gunhildsboveien
5, Arendal
JERNDØRER

GLASS

MED

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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HELTRE EIKEDØR MED 900 INDIVIDUELLE EIKEKOMPONENTER

Balkongdør+ytterdør
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.
HELT SYMMERTRISK 3D MOTIV UTVENDIG OG INNVENDIG

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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1FL JERNDØR M/ 1x4 RUTER

JERNDØRER
JERNDØRER

Balkongdør+ytterdør
FASTFELT 3x3
RUTER
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.

2FL JERNDØR M/ 2FAST SIDEFELT

Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold
ogRUTER
bruk som forventes
2FL JERNDØR
MED 1x4
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
INNVENDIGE JERNDØRER UTFØRELSE
hjemmet.
Alle våre jerndører kan leveres som 2fløyede dører med overlys og sidefelt. I tillegg kan vi levere faste felt,
Dørene leveres med kittet
+ mye mer. Prises og lages på mål.
Jern dørblad ramme dimensjon 33x40mm.
glass og kan fås i en rekke
Jern sprosser 30x20mm. Stål karm 40x28mm
størrelser mål og utførelser.
Jern midtpost/losholt 40x40mm
Jern flat terskel 4mm
Snitt ved hengsler
Snitt ved sprosser
Se s12 for mer informasjon.
Klart 1-lags laminert glass.
Kan leveres med andre typer glass.
Glassflater kan byttes ut med tette plater.
Glass kittes fast med std sort fugemasse.
Låskasse: kun hull for vrider (valgfritt)
80mm sveisehengsler
Grunnet 1 strøk + 1 toppstrøk.
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BUEN RAM-TRE
Beiset og lakkert heltre buet dør

Med moderne varmepresser
og
former kan vi lage dører
Balkongdør+ytterdør
som
buer
ut/inn.
med
isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.
Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

Med moderne CNC maskiner,
3D programvare og godt gammelt håndverk,
kan vi lage det meste.

NESKILEN m/3D deko

JERNDØRER MED
GLASS
Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.
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RAMTRE YTTERDØRER

Våre standard dørserier sees fra side 13-19

TVILLINGSØY

TVILLINGSØY GLASS

Balkongdør+ytterdør
TVILLINGSØY BRED GANGDØR
med isokitt.
Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.

Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste kravHVIT
til u-verdi,
Kr 52.200,KR 33.000,KR 29.000,GRÅ Kr 54.800,utseende,
eks mva
eks mva
eks mva
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Utvendige dører i accoya ramtre utførelse:
Ramtre dim.: 70x125mm med lik innside og utside. Ekte frisede fyllinger
innv ogFugløya
utv laget i triccoya.
Avbildet:
2fløyet, malt
Glassdører leveres med med faste utenpåliggende sprosser utvendig, og med 2-lags energiglass.
i S0500-N.
Karm furu dim.: 45x115mm med enkel fals. HC eik terskel med brun alu fals.
Beslag.: Låskasse 8765 med sylinder 1245 FKRM og 3stk løftehengsler N3548-110 grå.
Dørvrider er ikke inkludert.
Overflatebehandlet.: Grunnet 2 strøk, med 1 toppstrøk.
Dørene kan leveres i en rekke utførelser etter kundens eget design, og med en rekke andre profiler.
Pris på forespørsel.
JERNDØRER MED
Alle modeller kan leveres som 2fløyede dører. Se tilleggspriser.
Inkludert i prisen er dør og karm malt i NCS S0502Y. Standard hvit.GLASS
Alle våre ramtre ytterdører kan leveres med brann og lydgodkjenning. Pris på forespørsel.

Andre utførelser utvendige og innvendige ramtredører:
KONGSHAVN

MÆRDØ

TVILLINGSØY

HOMBORSUND

HELLESUND

STAUBØ

Kr 29.000,-

Kr 29.990,-

Kr 32.000,-

Kr 29.900,-

Kr 29.900,-

Kr 29.000,-

Kr 32.500,-

Kr 29.990,-

TROMØY

HELLESUND
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Våre innvendige metalldører er
moderne,
dører
STAUBØ GL. trendy
TVILLINGSØY
2FLmed
BG. et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser
mål og
utførelser.
Kr 33.000,Kr 59.400,TROMØY
2FL BG
Se
s12 GL.
for merMÆRDØ
informasjon.

Kr 33.000,-

Kr 59.400,-

Alle oppgitte priser er uten mva.

RAMTRE INNVENDIGE DØRER
NESKILEN

NESKILEN M/GLASS

Balkongdør+ytterdør
TVILLINGSØY BRED GANGDØR
med isokitt.
Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.

Isokitt er en nyutvikling av det
gamle kobla vinduet, men uten
ulempene. Isokittdørene
ivaretar selvfølgelig de
strengeste krav til u-verdi,
KR 17.500,KR 14.900,KR 26.820,eks mva
eks mva
eks mva
utseende,
renhold og bruk som forventes
Innvendige dører i ramtre utførelse:
av dagens moderne dører.
Ramtredør dim: 45x125mm, bunnramtre 45x150mm.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
Ekte frisede fyllinger. Glassdører leveres med ekte gjennomgående
sprosser 26mm brede, med enkelt klart glass.
i S0500-N.
Karm dim.: 45x105mm med dempelist. Karmen kommer ferdig sammensatt.
Dørene leveres med 25mm HC eik terskel.
Beslag.: Låskasse 2214 og 2stk løftehengsler 11685 elzink.
Overflatebehandling.: Grunnet 2 strøk, med 1 toppstrøk,
Inkludert i prisen er dør med karm malt i NCS S0502Y Std hvit.
Dørene kan leveres i en rekke utførelser og med andre profiler. JERNDØRER MED
Alle modeller kan leveres som 2fløyede dører. Se tilleggspriser.
GLASS
Alle våre ramtre innv. dører kan leveres med brann og lydgodkjenning.
Pris på forespørsel.
HELLESUND

TROMØY

Kr 15.500,-

Kr 15.000,-

TROMØY GL

Kr 17.500,-

MERDØ GL

Kr 17.500,-

KORSHAVN

STAUBØ MÆRDØ 2x3 GL. FLEKKERØY GL

Kr 15.500,-

Kr 15.500,-

Kr 17.500,-

Kr 18.500,-
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2FL. TROMØY GL

2FL. BG-STAUBØ

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass
og kan fås i en
rekke
Kr 31.500,Kr 27.900,2FL.størrelser
BG-FLEKKERØY
GL. og
2FL.utførelser.
NESKILEN GL
mål
Se s12 for mer informasjon.

Kr 33.300,-

Kr 31.500,-

Alle oppgitte priser er uten mva.

Alle oppgitte priser er uten mva.

Eksempel
Eksempel på
på priser
priser på
på ramtre
ramtre ytterdører
ytterdører med
med overlys/sidefelt.
overlys/sidefelt.
Balkongdør+ytterdør
FS
FS
FS3
FS
FO
FS 1
1
FS 2
2
FS3
FS 4
4
FO 1
1
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
FO.1
hvit
sprosseløsning.
FO.1 Overlys
Overlys
hvit inntill
inntill 100x50cm
100x50cm Kr
Kr 9.900,9.900,-

FO.1
FO.1 Overlys
Overlys hvit
hvit inntill
inntill 180x50cm
180x50cm Kr
Kr 12.000,12.000,-

Priser
Priser
FS.1
FS.1
FS.2
FS.2
FS.3
FS.3
FS.4
FS.4

Sidefelt
Sidefelt hvit
hvit inntil
inntil 50x210cm
50x210cm
Sidefelt
hvit
inntil
Sidefelt hvit inntil 50x210cm
50x210cm
Sidefelt
Sidefelt hvit
hvit inntil
inntil 50x210cm
50x210cm
Sidefelt
Sidefelt hvit
hvit inntil
inntil 50x210cm
50x210cm

Kr
Kr 12.600,12.600,Kr
Kr 12.800,12.800,Kr
Kr 13.200,13.200,Kr
Kr 15.900,15.900,-

Isokitt er en nyutvikling av det
Overlys/sidefelt
utførelse:
Overlys/sidefelt
utførelse:
gamle
kobla
vinduet,
men uten
Lages
i
samme
karm
som
Lages i samme karm som dør
dør eller
eller ii egen
egen fast
fast
ulempene.
Isokittdørene
karm.
FS
med
ramtre,
dim
70x125mm.
Leveres
karm. FS med ramtre, dim 70x125mm. Leveres
med
lags
eller
selvfølgelig
defrisede
med 22- ivaretar
lags klart
klart energiglass,
energiglass,
eller ekte
ekte
frisede
fyllinger
innv
og
utv.,
festet
med
heltre
skrå
krav
tilheltre
u-verdi,
fyllingerstrengeste
innv og utv., festet
med
skrå
glasslister.
Karm
heltre
furu
dim
45x115mm
glasslister.
Karm heltre furu dim 45x115mm med
med
utseende,
enkel
fals.
FS
enkel fals. FS med
med eik
eik terskel.
terskel. Overflatebeh.:
Overflatebeh.:
renhold
og2bruk
som forventes
Grunnet
toppstrøk.
Grunnet to
to strøk
strøk med
med 2
toppstrøk.
Overlys
og
kan
leveres
dagens
dører.
Overlysav
og sidefelt
sidefelt
kan moderne
leveres II en
en rekke
rekke
utførelser
og
med
andre
profiler.
Avbildet:
Fugløya
utførelser
og med andre
profiler. 2fløyet, malt
i S0500-N.
Tilleggspriser
Tilleggspriser sidefelt/overlys
sidefelt/overlys
Sprosser
Kr
Sprosser faste
faste en
en side,
side, pris
pris pr
pr rute
rute
Kr 400,400,Sprosser
faste
innv+utv
(uten
duplex
spacer)
Kr
Sprosser faste innv+utv (uten duplex spacer) Kr 600,600,Duplex
Kr
Duplex sprosser,
sprosser, pris
pris pr
pr rute
rute
Kr 1.100,1.100,62mm
sprosser,
rute
62mm gjen.gå.
gjen.gå.JERNDØRER
sprosser, pris
pris pr
pr ekstra
ekstra MED
rute Kr
Kr 1.400,1.400,Med
åpn.ramme
eller
fast
ramme:
Pris
på
forespørsel
Med åpn.ramme eller fast ramme: Pris på forespørsel

GLASS

Eksempelpriser
Eksempelpriser ramtre
ramtre ytterdører
ytterdører med
med overlys/sidefelt:
overlys/sidefelt:
2
SIDEFELT
Buet/skrå
dører
metalldører
er
2 FL
FL BG-TVILLINGSØY
BG-TVILLINGSØY M/FO.1
M/FO.1 OVERLYS
OVERLYS OG
OG 1x6r
1x6r KORSHAVN
KORSHAVN M/FS.1
M/FS.1 Våre
SIDEFELTinnvendige
Buet/skrå
dører
på
moderne, Pris
trendy
dører med et
Pris
på forespørsel
forespørsel
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.

Kr
Kr 66.200,66.200,-

Kr
Kr 42.690,42.690,-
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Alle
Alle oppgitte
oppgitte priser
priser er
er uten
uten mva.
mva.

UTFØRELSE TILLEGG:

Levert i Eik, Bjørk, Mahogny, Teak og andre tresorter
Pris på forespørsel
Balkongdør+ytterdør
1fl dør laget som 2fl dør med eller uten bred gangdør
dørpris x1,8
med isokitt. 1fl
Dobbelt slag ramtre til 2fl dør
Ingen tillegg
Ukurante mål 1fl dør (Innenfor bredde 100 og høyde 210cm)
Alle våre dørmodeller
kan
Ingen tillegg
Ukurante mål 2fl dør (Innenfor bredde 180 og høyde 210cm)
Ingen
tillegg
leveres med den
nyeste
+30%
Ukurante mål 1fl dør (bredde max 130 og høyde max 240cm)
generasjon av kittet
+30%
Ukurante mål 2fl dør (bredde max 230 og høyde max 240cm)
Andre størrelser
sprosseløsning.Pris på forespørsel
Kr 4.375,Innadslående dør
Kr 3.200,- av det
Elite karm 56x115mm med dobbel fals med pakning I dør og karmIsokitt er en nyutvikling
Elite karm gir en ekstra god lyd og varmeisolering, se våre hjemmesider for mer info.
gamle kobla vinduet,
men uten
Pris på forespørsel
Brann-/lyddør opp til EI45/38dB
ulempene. Isokittdørene
Pris på forespørsel
Frisede heltre furufyllinger
Kr 3.500,Pyramidefyllinger, pris pr fylling, kun en side
ivaretar selvfølgelig
de
Kr 400,Sprosser faste en side, pris pr rute
strengeste krav til u-verdi,
Kr 600,Sprosser faste innv+utv (uten Duplex spacer), pris pr rute
utseende,
Kr 1.100,Duplex sprosser, pris pr ekstra rute
renhold og brukPris
som
forventes
på forespørsel
Ekte gjennomgående sprosser
Pris på forespørsel
Andre typer glass
av dagens moderne
dører.

EKSEMPEL PÅ ANDRE GLASSTYPER

Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

Costwold

JERNDØRER MED
GLASS
Matelux frostet

Storstjerne

Kattelabb

Klarmaskin antikk

FARGETILLEGG:

1fl dør malt i en valgfri NCS S farge
2fl dør malt i en valgfri NCS S farge
Andre overflatebehandlinger: Lakkert, oljet, beiset osv
1fl dør malt i to farger, eks. sort utv, hvit innv
2fl dør malt i to farger, eks. sort utv, hvit innv
Overlys/sidefelt malt i to farger
Ofte brukte farger

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt design beregnet for
hjemmet.
Dørene
leveres med
kittet
Sotetmaskin
antikk
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
2.600,Se s12 for mer Kr
informasjon.
Kr 3.600,Pris på forespørsel
Kr 3.840,Kr 5.440,Kr 1.600,-

Rød NCS S R5038-Y83R

Hvit NCS S 0502Y

Blå NCS S 7020R90B

Sort NCS S 9000N

Grå NCS S 8500

Grønn NCS S 8010G10Y
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Alle oppgitte priser er uten mva.

BESLAG TILLEGG:

Tilleggslås, 411 låskasse EVOLUTION inkl dobbel 1245 FRKM sylinder
Kr 4.648,Balkongdør+ytterdør
Tilleggslås, 411 låskasse EVOLUTION inkl dobbel 1285 C FRKM FG-sylinder
Kr 5.460,med
isokitt.
Sylinder bygget om til liklåsende
Kr 966,Alleinnv.
våre dørmodeller
Sikkerhetssylinder 1296 C FKRM. FG sylinder m/PVC avtagbar sylinder
Kr kan
2.870,Sylinder SY 1245 sort (er inkludert i TROLL-dørene)
Be om pris
leveres med den nyeste
Blinghengsel smijern 145 Sv Tveit pris pr par. ( er inkludert i TROLL-dørene)
Kr 1.133,generasjon av kittet Kr 699,Smijern Langsk.F/Syl.Assa Sv (er inkludert i TROLL-dørene)
Dørvridere i smijern Nr3. U/Sk.Sv Tveit (er inkludert I TROLL-dørene)
Kr 1.053,sprosseløsning.
FIX ESP-LETT (M5000) 5001-50 3p låskasse inkl std sylinder
Kr 6.720,Elektrisk sluttstykke type EL 910 inkludert stolpe 930T m / låskasseIsokitt
211
Kr
er en nyutvikling7.930,av det
Elektrisk sluttstykke type EL 910 m/Microbryter inkludert stolpe 930T m / låskasse 211
Kr 9.450,gamle kobla vinduet,Krmen
uten
EA 281 Karmoverføring
700,ulempene. Isokittdørene
Magnetkontakt DC 107
Kr 672,Panikkbeslag 1100 sort/RF eller hvit/grønn
Kr 6.580,ivaretar selvfølgelig de
Panikkbeslag JPM 8989 hvit, sort/RF til passiv dør
Kr 6.300,strengeste krav til u-verdi,
Galvanisert dråpehengsle 11467 V, galv dørhengsle m/knop 3248, pris pr hengsle
Kr 420,utseende,
Bakkantbeslag 1220 SV FAS, pris pr stk
Kr 910,renhold
og
bruk
som
Pyntenagler (nud) sorte 8x13mm montert på dørblad, pris pr stk
Krforventes
77,Sparkeplate RF, opp til 30cm høyde
2.100,av dagens moderne Kr
dører.
Dørspion SK 2200 35-70 FKR
Kr
700,Avbildet: Fugløya 2fløyet,
malt
Hengsel dør 11785 hvit, sort og elzink m/osloknopp pr stk
Kr 120,i S0500-N.
Hengsel dør 11785 rustfri, messing m/osloknopp pr stk
Kr 590,Hengsel dør 11685 elzink hvit og elzink sort pr stk
Kr 120,Hengsel dør 11685 rustfri pr stk
Kr 304,Hengsel dør 11685 messing pr stk
Kr 590,TE340 skjult hengsle F1 (lysegrå) pris pr stk
Kr 1.000,-

JERNDØRER MED
GLASS

Hengsle 11685 kommer i flere forskjellige utførelser.

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy
dører med et
Sikkerhetssylinder
dobbel
1285 C FKRM
industrielt design
beregnet
for
N3548-110 lysgrå
hjemmet.
just.br m/bakk.sikr
Dørene leveres med kittet
glass og kan fås i en rekke
størrelser mål og utførelser.
Sikkerhetssylinder
Se s12 for mer informasjon.
1296 SEC FKRM
m/sort avtagbar
PVC nøkkel innv.

Hengsle 11785 kommer i flere forskjellige utførelser.
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Tectus TE340 F1

11467 Galv.
m/dråpe

Sylinder1245
FKRM

Alle oppgitte priser er uten mva.

SNITTEGNINGER
SNITTEGNINGER
Balkongdør+ytterdør
SNITTEGNINGER
med isokitt.

Alle våre dørmodeller kan
leveres med den nyeste
generasjon av kittet
sprosseløsning.

Isokitt er
en nyutvikling
av det
Ramtre
innvendige dører
Ramtre
innvendige
dører
Ramtre
innvendige
dører
Ramtre
innvendige
dører
Std innv
ramtre profilmen uten
gamle
kobla
vinduet,
Ramtre
innvendige
Stddører
innv
ramtre profil
Ramtre
innvendige
dører
Ramtre
innvendige
dører
Ramtre
innvendige
dører
Std
friset
fylling
Std
innv
ramtre
profil
ulempene.
StdIsokittdørene
friset fylling
Std innv
ramtre profil
Std karm m/dempelist
Std
friset
fylling
Std
karm m/dempelist
Std friset
fylling selvfølgelig
ivaretar
de
Std
karm
m/dempelist
Std karm m/dempelist
strengeste krav til u-verdi,
utseende,
renhold og bruk som forventes
av dagens moderne dører.
Avbildet: Fugløya 2fløyet, malt
i S0500-N.

Ramtre ytterdør
Ramtre
ytterdør
Ramtre
ytterdør
StdRamtre
ramtreytterdør
profil
Ramtre
ytterdør
Std ramtre profil
Ramtre
ytterdør
Ramtre
ytterdør
Ramtre ytterdør
Std friset fylling type F1
Std
Std ramtre
ramtre profil
profil Std friset fylling type F1
Std Karm
Std
F1
Std Karm
Std friset
friset fylling
fylling type
type
F1
Std
Karm
Std Karm

Ramtre innv.dører med glass
innv.dører med glass
re Ramtre
innv.
ekte
gjennomgående
sprosser
re
innv.
Ramtre
innv.dører
med
glass
ekte
gjennomgående
sprosser
Ramtre
innv.dører
med
glass
re
innv.
sprosseprofil
S09
re
innv.
ekte
gjennomgående
sprosser
sprosseprofil
ekte gjennomgående
sprosser S09
sprosseprofil
S09
sprosseprofil S09

Ramtre ytterdør med glass
Ramtretre
ytterdør
med
glass
ytterdør
med
gl
tre ytterdør
Stdmed
P04glass
glasslister
utv. med gl
Ramtre
ytterdør
Std
P04
glasslister
utv.
Ramtre ytterdør
medmed
glass
tre
Utenpåliggende
tre ytterdør
ytterdør
med gl
gl S09S09
Std
utv.
Std P04
P04 glasslister
glasslisterUtenpåliggende
utv.
sprosser
Utenpåliggende
sprosser
Utenpåliggende S09
S09
sprosser
sprosser

JERNDØRER MED
GLASS

Hyttedører Troll
Hyttedører
Hyttedører Troll
Hyttedører
Element
dørblad
Hyttedører
Hyttedører
Hyttedører Troll
Hyttedører
Troll Element dørblad
Element
Element dørblad
dørblad

Våre innvendige metalldører er
moderne, trendy dører med et
industrielt
design beregnet
for
Element ytterdør meP01
med glass
Element
ytterdør
med
glass
meP01
hjemmet.
med
griplistprofil
sprosseprofil
S01 P01
Element
med
glass
meP01
med
griplistprofil
P01
Element ytterdør
ytterdør
med
glass
sprosseprofil
S01
meP01 S01 begge
sprosseprofil
sider
Dørene
leveres
med
kittet
med
griplistprofil
P01
sprosseprofil
S01
sprosseprofil
S01
begge
sider
med griplistprofil
sprosseprofil
S01 P01
sprosseprofil
S01
begge
sider
sprosseprofil
S01 kan
beggefås
sideri en rekke
glass og
størrelser mål og utførelser.
Se s12 for mer informasjon.

Element ytterdør med
Element ytterdør med
griplistprofil
P01
Element
ytterdør
med
griplistprofil
P01
Element ytterdør
med ytterdør
Element
med profil1
Std
friset
fylling
Element
ytterdør
griplistprofil
P01
Std friset fylling med profil1
griplistprofil
P01
Element
ytterdør
med profil1
Element
Std
fylling
Std friset
frisetytterdør
fylling med profil1

Ramtre ytterdør med ISOKITT glass
Ramtre ytterdør med ISOKITT glass
Innv.
sprosseprofil
S09
Ramtre
ytterdør
med
glass
Innv.ISOKITT
sprosseprofil
Ramtre ytterdørISOKITT
med
ISOKITT
glass. glass S09
ISOKITT
glass.
Innv.
sprosseprofil
S09
Innv.
sprosseprofil
S09
ISOKITT
glass.
ISOKITT glass.
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Trevaren Eydehavn AS

Stolt leverandør av dører til små, middels og store
store prosjekter
prosjekter::
Se våre hjemmesider for flere referanser.

Oslo
Oslo Rådhus
Rådhus

Skøyen Stasjon

Grimelundsvn.4
Grimelundsvn.4

Her
Her leverte
leverte vi
vi innv.
innv.
dører til
til begge
begge tårnene.
tårnene.
dører

En unik ytterdør i heltre eik.

200-300 arkitektarkitekt200-300
designede
designede innv.dører
innv.dører

Universitetsmuseet
Universitetsmuseet
Bergen
ii Bergen

Norsk folkemuseum
Bygdøy

Innvendige og
og utvendige
utvendige
Innvendige
dører.
dører.

Innvendige dører
Innvendige
dører til
til
Museumsveien 10
Museumsveien
10

Bispevika
Bispevika 2B
2B
Bjørkvika
Bjørkvika ii Oslo
Oslo

Hoved
inngangsdører
til
Hoved
inngangsdører
Hoved
inngangsdører
tiltil
Hoved
inngangsdører
til
felt
2B
ved
felt
2B
ved
felt
felt2B2Bved
ved
Dronning
Eufemias
gate.
Dronning
Eufemias
gate
Dronning
Eufemias
gate.
Dronning
Eufemias
gate

Handverktunet 4,
4, 4810
4810 Eydehavn,
Eydehavn, Tlf:
Tlf: 37031600,
37031600, e-post:
Handverktunet
e-post: post@trevaren.no,
post@trevaren.no, www.trevaren.no
www.trevaren.no

