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”När gäster kom på besök, imponerades alla 
av den robusta ytterdörren av hög kvalitet. 
Så uppstod begreppet Kaski-dörr.”
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Kaskis unika dörrkonstruktion 

4 justerbara gångjärn med 
bakkantsäkring (från 
modulstorlek 21)

Dubbel tätningslist

Aluminiumskiva

Tjocklek dörrblad
86 mm (Thermo)
62 mm (standard) 

25 mm hög tröskel av 
oljad björk och med 
aluminiumutsida

Kvistfri limträkarm 53 x 115 mm

Lamellimmat, fingerskarvat och 
kvistfritt karm- och ramträ

Förstärkt med LVL-balk

Isolering 
EPS 150 Grafit Thermo
EPS 200 Standard

3-glas isolerruta
T4-20 argon, selektivHDF ut- och insida
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Träpaneldörrar
GENERELLA DATA: Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av 
oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral,  
Cotswold eller Etsat som tillval. Kan som tillval förberedas för Yale Doorman L3.

Träpaneldörrar
KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR: Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978. 
Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan 
beslag. U-värde från 0,89. Karmdjup 128 mm. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

BJÖRNEBORG * BORGÅ * ESBO * GRANKULLA * HELSINGFORS *

HÖGFORS * JAKOBSTAD * KARLEBY *KASKÖ *

KRISTINESTAD * LAHTIS * NURMES * NYSLOTT * NÄRPES *

TAVASTEHUS *

RASEBORG *

TAMMERFORS * TORNEÅ **

ULEÅBORG **

ULVSBY **

VASA **

SOMERO *KEMI **

Fortsättning Träpaneldörrar >

FAKTA

Dörrdjup: 74/98 mm
Karmdjup: 128mm
Glas: Klarglas
Isolering: Cellulosa
Lås: ASSA 2002/Dorndjup 50/70mm
* Dorndjup 70mm
** Dorndjup 50 mm

ROVANIEMI M12 * * ROVANIEMI M14 * * ROVANIEMI M18 * *ROVANIEMI M16 * *
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Träpaneldörrar
GENERELLA DATA: Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av 
oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral,  
Cotswold eller Etsat som tillval. Kan som tillval förberedas för Yale Doorman L3.

Träpaneldörrar
KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR: Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978. 
Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan 
beslag. U-värde från 0,89. Karmdjup 128 mm. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

BRAHESTAD M16 * * JYVÄSKYLÄ M16 * *

KUUSAMO M16 * *

BRAHESTAD M18 * *

ÅBO M18 * *

JYVÄSKYLÄ M18 * *

KUUSAMO M18 * *

JYVÄSKYLÄ M12 * *

KUUSAMO M12 * *

BRAHESTAD M12 * * JYVÄSKYLÄ M14 * *

KUUSAMO M14 * *

BRAHESTAD M14 * *

ÅBO M12 * * ÅBO M14 * *ÅBO M16 * *

Ratia
RATIA 1 RATIA 2

RATIA 8

RATIA 3

RATIA 4 RATIA 5

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat 
ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig 
karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans 
som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och 
aluminium, 25 mm hög. RATIA 1 och 2 levereras 
som  standard med klarglas, men går att få med 
Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. RATIA 3 har 
dekorknappar av HDF. RATIA 4 har  dekorknappar 
av mässing. RATIA 5 har dekorknappar av alu-
minium. RATIA 8 har dekor av genomgående 
akrylglas.

KOLLEKTION RATIA: Modeller ritade av den 
internationellt kände formgivaren Ristomatti Ratia.
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GRISSLEHAMN

Skärgård

MARSTRAND

LANDSORT

LYSEKIL**

HUNNEBOSTRAND KLÄDESHOLMEN***

GREBBESTADFJÄLLBACKA

NÅTTARÖNYNÄSHAMN

KOLLEKTION SKÄRGÅRD: Traditionell design med moderna inslag och dekorlistning. Klädda med väderbeständig HDF-board och 
lackerade vita men går att få i andra kulörer. Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Levereras utan 
beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande* (min bredd 1510 mm) finns som tillval.

DALARÖ Pardörr*DALARÖ

Skärgård

NÄMDÖ SANDHAMN

VAXHOLM

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till 
samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas. 
Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat glas finns som tillval. Etsad spröjs (Lysekil**), Klisterblyspröjs (Klädesholmen***).

STRÖMSTAD

SMÖGENSKÄRHAMN

UTÖ Pardörr*UTÖ
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Design
KOLLEKTION DESIGN: Kaskis egendesignade ”funkisdörrar” för modern arkitektur och nutida kund önskemål.  Dörrarna är klädda 
med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Alla i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Flera 
modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Levereras utan beslag. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

KÖPENHAMNGIBRALTAR

BARCELONA

DUBAI

BOGOTA

LIVERPOOL

BILBAOATEN

GENÉVE

LISABON

EDINBURGHDALLAS  (Dolda gångjärn)

Design
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till 
samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, 
men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Som standard släta på insidan.

MANILLA

VERONA

MALAGA

OSLO

TEL AVIV

RIO DE JANEIRO

MUMBAI

SAN SEBASTIAN

NICE PRAG

MADRID
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MILANO

Soldrömmar
KOLLEKTION SOLDRÖMMAR: Vår Italieninspirerade kollektion Soldrömmar har rönt stor uppmärksamhet. Dörrarna är klädda 
med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Kan fås brand- och ljudisolerade och i Thermo-
utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

GENOVABERGAMO

PARMA

MARSALA

PALERMO

FIRENZE

NAPOLILIVORNO

BOSTON

PERUGIA PERUGIA Pardörr

Soldrömmar
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till 
samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är Crepi-glas, men går att 
få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Levereras utan beslag.

SIENA

VENEZIA

TORINO

PISAPIOMBINO POMPEI RIMINI
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HAPARANDA*

Classic

GÄVLE

KOLLEKTION CLASSIC: Klassisk design som passar de flesta hus. Klädda med väderbeständig HDF-board, släta på insidan 
och lackerade vita som standard men kan fås i andra kulörer. Kan också fås i Thermo-utförande (U-värde från 0,59) och som 
brand- och ljudisolerade. Modul storlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

MALMÖ

GÖTEBORG

PITEÅ

KARLSTAD

FALUN

MORA

KIRUNAHELSINGBORG LULEÅ

LUND

Classic
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till 
samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är Crepi-glas, men går att få 
med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Klarglas med etsad spröjs (Haparanda*). Levereras utan beslag.

RÄTTVIK STOCKHOLM

ÖSTERSUND

SUNDSVALL

UMEÅ VISBYUPPSALA

ÖREBRO

SKELLEFTEÅ

YSTAD

VÄSTERÅS
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Balkongdörrar
KOLLEKTION BALKONGDÖRRAR: Dessa är konstruerade på 
samma sätt som våra ytterdörrar, men med mycket ljusinsläpp 
och utseende som en traditionell balkongdörr. Vissa går att 
få som brand- och/eller ljudisolerade. De flesta går även att få 
i Thermo-utförande, tjocklek 86 mm. Som standard släta på 
insidan. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög.  
Spröjs och pardörrsutförande finns som tillval. Tillverkas med 
ASSA 2002. Brandutförande har ASSA 8765.

BERGSGÅRDEN 1 BERGSGÅRDEN 2

BERGSGÅRDEN 3 BERGSGÅRDEN 4 SUNDBORN 1 SUNDBORN 2

SUNDBORN 3

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-
balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och 
lackerade vita som standard, men går att få med aluminium-
klädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu. Spårfräst dekor. 
 Levereras som standard med klarglas (härdat, personsäkert 
där så krävs), men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold 
eller Etsat som tillval. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 
9/10–20/21.

SUNDBORN 4 SUNDBORN Helglas

Svalbard
SVALBARD är Kaskis svar på tuffa klimatförhållanden. Dörren står emot både 
regn och rusk. Klädd med aluminium på utsidan, speciellt profilerad för att 
bibehålla Kaskis nordiska träkänsla. Vit som standard. Levereras utan beslag.

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Insidan 
är lackerad HDF. Aluminiumbeklädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu, 
lackerad i samma kulör som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och 
aluminium, 25 mm hög. Låskista ASSA 8765. Levereras som standard med tät 
aluminiumbeklädnad eller klarglas. Glasalternativ mot tillägg är Crepi, Katedral, 
Cotswold eller Etsat glas. Personsäker med härdat glas på in- och utsidan där 
så behövs. Modulstorlekar 9/10–20/21.

TILLVAL: Ljudisolering R’w 44 dB, 
spröjs, glas, valfri RAL-kulör.

Trädörr med aluminiumbeklädnad. 
Låskista ASSA 8765 som standard.
(Handtag och cylinder ingår ej.) 

Möjligheter till variant med glas, bröstningar och spröjs.

LJUDISOLERING UPP TILL R´W 44 DB

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Dörrarna är 
klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard. Kraftig 
karm av kvistfri furu.  Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. 

Dörrarna offereras enligt önskemål med till exempel  elslutbleck, titt öga, 
nyckeltub, karmöverföring, microlås, dörrstängare med mera. 

TILLVAL: Brandisolering.
Ljudisolering R’w 44 dB.

Projektdörrar
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Sidopar tier

CLA4CLA3CLA2CLA1

DLA2DLA1

DLA11

DLA6DLA5DLA4DLA3

DLA12

CLA6CLA5

SIDOPARTIER OCH ÖVERLJUS: Praktiskt och trevligt komplement som ger enkeldörren pardörrskänsla eller gör pardörren 
ännu mer imponerande. Samma karmkonstruktion och fyllning som i matchande ytterdörr. De allra flesta sidopartierna 
går att få som antingen öppningsbara eller fasta. Total tjocklek 62 eller 86 mm (Thermo).

KS1VLA3VLA2VLA1 KSI2

LA4

LA10

LA3

LA9

LA2

LA8

LA1

LA7LA6

LA5

Sidopar tier
GENERELLA DATA: De öppningsbara sidoljusen integreras alltid i dörrens karm och bildar därmed en 1,5 pardörr. De lackerade 
sidopartierna är vita som standard men går att få i andra kulörer. Modulstorlekar 3/4/5–20/21. Levereras som standard med 
klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat.

KYI
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Bastu och Garage

MONZA

GENERELLA DATA: 40 mm ramträ, 4 mm 
härdat glas. Båda dörrsidorna har 95 m m 
obehandlad furupanel. Modulstorlekar 
7/8/9–19/20/21.

KOLLEKTION BASTU: Finska bastudörrar 
vet hur man håller kylan ute och värmen 
inne.  Levereras utan beslag, tröskel och 
 ytbehandling.

NÜRBURGRING SILVERSTONE

GENERELLA DATA: Dekorspårad väderbeständig HDF-board eller 
stående furupanel (Monza). Totaltjocklek 40 alternativt 62 mm. Slät 
insida, med monterad utanpåliggande spanjolett. Levereras utan 
låscylinder och tröskel. Modulstorlekar 24/25–20/21.

KOLLEKTION GARAGE: Våra garageportar är speciellt konstruerade för 
att tåla många öppningscykler. Lackerade vita som standard men går 
att få i andra kulörer (Monza levereras obehandlad). Ram av furu.

Bastudörrar Garageportar

Garageportar forts.

Observera att våra garageportar självklart kan beställas med en design som matchar de flesta av våra ytterdörrar! 

MARIEHAMNECKERÖ

Förrådsdörrar

STRAND 10°UVBERGET 10°SUNNANÖ 18°

GENERELLA DATA: BOTÄKT och SUNNANÖ har 53 mm stomme, 18°. UVBERGET, KNIVA och STRAND har 40 mm 
stomme, 10°. Alla dörrar är klädda med 12 mm furupanel på båda sidorna. Allt glas är 2-glas isolerruta. Tröskel av 
obehandlad furu. Karmdimension 44 x 94 mm. Modulstorlekar 8/9/10–19/20/21. 

KOLLEKTION FÖRRÅDSDÖRRAR: Stadiga och stabila förrådsdörrar i tidlös design. Går även att få i fiskbens mönstrat 
utförande. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Levereras 
utan beslag. Dörrarna levereras obehandlade. Lasyr kan fås på beställning.

BOTÄKT 18° KNIVA 10°

Förrådsdörrar
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Kaskis ytterdörrar i korthet
• CE-märkta • 12 års formgaranti • Ramverk förstärkt med LVL-balk (flerskiktslimmad plywood) • 3-glas isolerruta med 
argonfyllt, härdat energiglas i de flesta produkterna • Förstklassig värmeisolering • Thermo-konstruktion som tillval • Kraftig 
limträkonstruerad karm • Tätningslist i både karm och dörrblad. • Justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn •

Material och Miljö
Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverknings processen är 
optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är i möjligaste mån miljövänligt och vattenbaserat.

Lackerade HDF-ytterdörrar
Dörrstommen är förstärkt med LVL-balk och aluminiumplåt. Dörramen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat trä. 
 Ytbe klädnaden består av väderbeständig HDF-board. Som isolering används polystyren. Dörrkarmen består av fingerskarvat, 
målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

Ytterdörrar med träpanel
Dörrstommen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat ramträ klätt utvändigt med kvistfri furupanel. Isoleringen 
består av polystyren. Dörrkarmen består av laserat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med  aluminiumprofil.

Ytbehandling av ytterdörrar
Dörrar med HDF-beklädnad skyddsprimas, grundmålas och lackeras sedan vita som standard, men valfri färg enligt NCS S- och 
RAL-skalan, kan fås mot beställning. Träpaneldörrarna levereras laserade i valfri standardkulör enligt nästa sida. Lasyrerna  hittas 
på Pinotex’ eller Teknos Woodex’ färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på träpaneldörrarna. 
Exempel bildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

Beslag och gångjärn
Dörrar levereras med fyra stycken (3 st för modul 20) justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn (dolda mot tillägg), låskista och 
slutbleck, men exklusive yttre behör såsom låscylinder och handtag. Dessa kan beställas som tillbehör. Låskistan är av typ 
ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck. A/B-måtten är 86/22 för Thermodörrarna och 62/22 för Standard 1,0-dörrarna. 
Dessa mått, och typ av låskista, behöver en leverantör veta för att att kunna tillhandahålla rätt låscylinder med tillbehör.

Brand- och ljudisolerade dörrar  
De flesta dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade och är då klassade som R’w 40 dB. Uppfyller finska VTT-insti  tute ts 
 standarder för EU-marknaden. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och med en speciell, brandsvällande ex tra 
list blir  dörren brandklassad enligt EI230. Branddörrarna har tjockleken 86 mm och är utrustade med ASSA 8765. Konst ruk-
tionerna avviker  något från standarddörrar men har oförändrat utseende.

Basfakta och färgval

Crepi Katedral

Cotswold Etsat

Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.

Basfakta och färgval

Vit (standard)
NCS S 0502-Y

Ljusgrå (tillval)
NCS S 1502-Y50R

Blå (tillval)
NCS S 6020-B

Röd (tillval)
NCS S 4050-R

Grön (tillval)
NCS S 5020-G70Y

Mörkgrå (tillval)
NCS S 6000-N

Gul (tillval)
NCS S 2040-Y20R

Täckfärger standard
Alla lackerade dörrar levereras vita 
som standard men valfri färg enligt  
NCS S- och RAL-skalan kan fås mot 
beställning och kostnadstillägg. 
Några av våra populäraste kulörer 
visar vi här till höger.
Exempelbildernas nyanser kan avvika 
något från verkligheten.

Kaski Vit Kaski SvartKaski Grå

Kaski BrunKaski LjusbrunKaski Ljusfuru Kaski Mörkbrun

Kaski Tjära

Lasyrer standard
Till höger visas de lasyralternativ som 
finns att tillgå för kollektion Träpanel-
dörrar.
Lasyrerna hittas på Pinotex’ eller 
Teknos Woodex’ färgkarta. Behand-
ling med lasyr och skyddslack ingår i 
grundpriset på Träpaneldörrarna.
Exempelbildernas nyanser kan avvika 
något från verkligheten.

Thermodörr
Marknadens Varmaste Ytterdörr.
Kaski har utvecklat en ytterdörr med 
Thermo-konstruktion som förbättrar 
isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra 
HDF-ytterdörrar kan fås med Ther-
mo-konstruktion. Dörrens utseende 
förändras inte, men värmevärdena blir 
bättre. Med Thermokonstruktion kan 
U-värden ända ned till 0,59 uppnås.
Yale Doorman rekommenderas ej.

Standarddörr 1,0
Med 1,0-dörr menas att 
dörren har ett U-värde 
på max 1,0 vilket anses 
som standard i branschen. 
1,0-dörren är tunnare än 
Thermo dörren men upp-
fyller de senaste kraven på 
U-värde.

DÖRRBLAD

86 MM
DÖRRBLAD

62 MM

Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.

Färgval aluminiumdörrar
Vit RAL 9010, glans 70 standard. Övriga kulörer i RAL-skalan (med undantag för metallic och neon) levereras mot tillägg.

Glasalternativ
Som standard levereras de flesta dörrarna med klarglas eller 
 Crepi- glas, men ytterligare glas alternativ finns att välja  mellan,  til l  
exempel Katedral, Cotswold eller Etsat. Glaset är härdat där det krävs. 
Laminerat glas går att få som tillval.

Garantier
Kaski ger 5 års fabriksgaranti för alla ytterdörrar samt 12 års formga-
ranti. Garantin gäller inte för dörr som monterats i fasad utan skyd-
dande konstruktion enligt underhållsföreskrifterna. Kaski förbehåller 
sig rätten till löpande konstruktionsändringar och utveckling. Se vår 
hemsida www.kaski.se för fullständiga grantivillkor.

Specialtillverkning
Kaski erbjuder naturligtvis specialtillverkning av dörrar efter  kundernas 
önskemål. Det kan röra sig om allt ifrån en enskild byggherre som vill 
ha sin egen design på entrémiljön, till större hyres hus eller radhus-
komplex, som behöver matchad form givning, eller av olika anledningar 
särskilt anpassad konstruktion.



Kaski Dörrar AB
www.kaski.se

Återförsäljare i Sverige
Se vår hemsida för aktuellt 
återförsäljarnät.

Lager och logistik
Jölmesta 1

725 92 Västerås

HK koncernen
Kaskipuu Oy
Ovitie 1
91300 Ylikiiminki
Finland
www.kaski.fi
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