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I ett av Sveriges bästa skogsdistrikt, på gränsen mellan norr- och västerbotten,
finns och verkar GK Door AB. Företaget har anor sedan 30-talet.
Under åren har vi byggt upp en rationell och modern fabrik med stort hantverkskunnande. Vi håller i hela produktionskedjan, från hyvling, fogning och
behandling till färdig produkt.
Därför kan vi erbjuda en högkvalitativ produkt till konkurrenskraftigt pris.
KVALITET

Vår långa erfarenhet borgar för väldesignade dörrar med hög
kvalitet och lång livslängd. Känn tyngden och se detaljerna så
förstår du varför. Furudörrarna tillverkar vi i senvuxen norrlansfuru
av högsta kvalitet.
FLEXIBILITET

Vi är flexibla när det gäller design och mått. Samtliga dörrmodeller kan levereras som enkeldörr, pardörr och skjutdörr. Och alla
finns att få i olika glasvarianter.
SERVICE

Ett stort antal dörrar och karmar finns i lager för att vi ska kunna
leverera snabbt. Varje dag distribueras våra dörrar över stora delar av världen. Ring vår fabrik eller någon av våra säljare för råd
och information.
MILJÖ

GK Door AB arbetar med miljöledningssystem uppbyggt i enlighet med kraven i ISO 14001.
Välkommen
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RAKEL, vit

Rakel 1 vit

Rakel 1 vit CG1 vit

Rakel 1 vit CG3 grafit

Rakel 1 vit HG1

Rakel 1 vit TG3

Rakel 1 hörn vit

Rakel 1 vit CG3
röd-vit-röd

Massiv och stilren funkisdörr med lång livslängd. Brett bottenstycke på 170 mm.
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas
som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23. Levereras som
standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.
RAKEL, vit
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RAKEL, ek

Rakel 1 ek

Rakel 1 ek HG1

Rakel 1 ek CG1 grafit

Rakel 1 ekTG2



Rakel 1 ek hörnprofil

Rakel 1 ek TG3

Rakel 1 ek TG4

Stilren dörr med breda ramar. Extra brett bottenstycke ger dörren tyngd i sin framtoning.
Glaset släpper in ljus i rummen och skapar kontakt mellan dem. Finns obehandlad eller lackad.
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas
som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23.
www.gkdoor.se

RAKEL, ek



ODEN 1

ODEN 3

Oden 1 vit

Oden 1 vit CG1 röd

Oden 1 vit CG3 blå

Oden 1 HG1

Oden 1 TG3

Oden 1 SG6

Oden 3 vit

Oden 3 vit SP8

Massiv täckmålad dörr. Brett ramträ – nedersta stycket är 168 mm. Dörren kan tillverkas 
som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr
och med valbart glas, se sid 23. Standardkulörer för ringar, se sid 23. Levereras som standard i
vit kulör NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.
ODEN 1, 3
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innerdörrar

Karakteristiskt för alla GK-dörrar
är det breda bottenstycket
som gör dörren stabil, och den
originella spegelindelningen. 
En GK-dörr passar i alla miljöer, 
– från gammeldags till funkis.
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Oden 4 vit

ODEN 4

Oden 4 vit SP3

Oden 4 vit SP10

Oden 4 Typ 110

Oden 4 Typ 131

Oden 4 HG1

Vitlackerad spegeldörr med gammaldags spegelindelning. Stilren, vacker och lätt att kombinera. 
Furu kompletteras med andra material för perfekt finish. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med
lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23. Levereras
som standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.
ODEN 4
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Oden 5 vit

Oden 3 vit valv

ODEN 5

Oden 5 tät PD röd

Oden 4 vit valv SP10

Oden 5 SP8

Oden 3 vit valv SP8+SP4

Vitlackerad massiv spegeldörr. Välgjord i minsta detalj, elegant och hållbar. Dörren kan tillverkas
som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och
med valbart glas, se sid 23. Levereras som standard täckmålad i NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla
dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.
ODEN 5, vit, valv
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Tor 3 ek

TOR 3

Tor 3 ek SP8

Tor 3 ek GL2

Tor ek SG6

Tor 3 ek bets

Exklusiv ekdörr med brett ramträ. Extra brett bottenstycke och osymmetrisk spegelindelning.
Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan också beställas som skjutdörr och
med valbart glas, se sid 23. Pardörr med lika delning. Borstade rostfria gångjärn som standard.
TOR 3, ek
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TOR 5

Tor 5 ek

Tor 5 ek SP8
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Tor 5 ek GL2

Exklusiv ekdörr för dig som önskar något extra. Osymmetrisk spegelindelning och en bred
inramning ger ett tidlöst och sobert intryck. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23.
Dörren kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
Pardörr med lika delning. Borstade rostfria gångjärn är standard.
www.gkdoor.se

TOR 5, ek
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Rakel 1 furu

RAKEL, furu

BRAGE 3

Rakel 1 furu CG1 vit

Rakel 1 furu HG1

Rakel 1 furu hörnprofil

Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Finns obehandlad, lackad
eller betsad, se sid 23. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
Standardkulörer för ringar, se sid 23.
RAKEL, furu

Brage 3

Brage 3 SP8

Brage 3 SP8 hörnprofil

Kvistren spegeldörr i furu med vacker ytfinish. Ramträ belagt med knivskuren furufanér. Stabil och
oöm dörr för hem och offentlig miljö. Finns obehandlad, lackad eller betsad, se sid 23.
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning. Den kan också
beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
BRAGE 3, furu
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ATLE 3

Atle 3 furu

Atle 3 SP8
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Atle 3 SP8 + SP4 olika delning

Tålig spegeldörr i gedigen allmogetradition. Kvistig furu ger en levande yta som blir vackrare med åren.
Brett ramträ och bottenstycke. Osymmetrisk spegelindelning. Passar i fritidshus, villor och offentlig miljö.
Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23. Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med
lika eller olika indelning. Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
www.gkdoor.se

ATLE 3, furu
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ATLE 4

Atle 4

Atle 4 SP3

Atle 4 SP10

Atle 4 Typ 111

Atle 4 HG1

Atle 4 SG5

Stabil och tålig dörr i kvistig furu med rustik karaktär. Gammaldags spegelindelning.
Lättplacerad i de flesta miljöer. Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23.
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning.
Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
ATLE 4, furu
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ATLE 5
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Atle 5

Atle 5 SP8

Atle 3 valv

Atle 3 valv SP8

Atle 3 valv GL2

Atle 4 valv SP10

Robust spegeldörr som ger rustik och varm atmosfär.
Finns obehandlad, klarlackad eller betsad, se sid 23.
Dörren kan tillverkas som enkel- eller pardörr med lika eller olika indelning.
Den kan också beställas som skjutdörr och med valbart glas, se sid 23.
www.gkdoor.se

ATLE 5, furu, valv

VITA SLÄTA
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vita släta

VITA
Prisvärd, enkel dörr i målad träfiber. Passar de flesta miljöer.
Används med fördel i ekonomidel, gärna i kombination med någon av våra andra dörrar.
Finns i brandklass EI30.
VITA SLÄTA
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PARDÖRRAR
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pardörrar

PARDÖRRAR
De flesta modeller finns förutom som vanlig enkeldörr också att få som
pardörrar. Då är den ena dörren så kallad gångdörr som används för
daglig passage. Den andra dörren kan låsas med kantregel i ovan- och
underkant och kallas regeldörr. Den kan öppnas när man behöver ha en större öppning.
Kan beställas i lika och olika delning. Som tillval kan alla dörrar målas i valfri kulör från NCS kartan.
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PARDÖRRAR
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VIKDÖRRAR

vikdörrar

Brage vik 4M

Oden vik 4M
Praktiskt och elegant. Sparar utrymme och ger bra överblick i garderob eller klädkammare.
Tar minimalt med plats, endast 300 mm ut från vägg i öppet läge. Finns i furu, med eller utan kvist.
Rekommenderas med 2, 3 eller 4 dörrblad. Finns även att få i olika glasningar. Tillverkas ej i specialmått. Levereras som standard täckmålad i vit kulör NCS S 0502-Y. Som tillval kan alla dörrar målas i
valfri kulör från NCS kartan.
VIKDÖRRAR
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MONTERING SKJUTDÖRRAR

122 mm

SPECIALMÅTT
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SKJUTDÖRRSKASSETT
Finns i utförande för två väggtjocklekar,
95 eller 122 mm.
Tjocklek 70 mm för 95 mm väggtjocklek, uppbyggd med stålprofiler.
97 mm för 122 mm väggtjocklek, uppbyggd
med träreglar.

95 mm

Kassetterna som styvas upp med väggskivor finns obehandlade, klarlackade
eller täckmålade.

MONTERING

Låsbara skjutdörrar
• hakregellås inkl wc-vred

Med praktisk funktion i centrum, är skjutdörren ett bra alternativ när det gäller både vanliga dörrar
och glasdörrar. I små utrymmen ger skjutdörren mer fri vägg- och golvyta.
Finns också att beställa som utanpåliggande skjutdörrar.

www.gkdoor.se

SPECIALMÅTT
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GAMMAL STANDARD

MÅTTABELL

KARMAR

Är Ditt hus byggt mellan 1965–1972 kan dörrbladen bytas utan att man behöver byta karm. Kontrollera
dina dörrar med måtten nedan så kan vi på ett enkelt sätt anpassa dörrbladet så att det passar din karm.
CHECKLISTA – FÖR DÖRR I GAMMAL STANDARD
1. Kontrollera om dörrbladet är ofalsat
eller överfalsat. Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbladsbyte inte
möjligt.
2. Kontrollera enligt tabell bredvid.
3. Är dörren vänster- eller högerhängd?
Stå vänd mot dörren på den sida där
gångjärnen syns. Sitter gångjärnen
till höger är dörren högerhängd.
Sitter de till vänster är den vänsterhängd.

GAMMAL
STANDARD

b

MÅTT
A
B
C

a

c

e

d

SKALL VARA
M 21
M 20
1053 mm
248 mm
1520 mm

953 mm
248 mm
1420 mm

D

2015 mm

1915 mm

E

38–40 mm

38–40 mm

F
G

44–45 mm
625, 725 mm, osv

44–45 mm
625, 725 mm osv

g

STANDARDMÅTT DÖRRAR

Våra dörrkarmar finns att få med
eller utan tätningslist. Ek-karmarna
har tätningslist som standard.

Karmarna tillverkas helt i furu, utan synbara fingerskarvar. Detta är särskilt viktigt när man vill ha en
betsad eller klarlackad karm. Finns i standardbredd 68, 93 eller 118 mm men kan byggas på till önskad
väggtjocklek. Karmdjup 93 och 118 mm finns att få med monterad tätlist. Levereras omonterad med
vändbara gångjärns- och låssidor. Lätt att montera för både höger- och vänsterhängning.
KARMAR
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BETSALTERNATIV FÄRGSKALA

valnötslasyr

eklasyr

GLASTYPER INFORMATION

körsbärslasyr
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vitlasyr

syrabets
BETSALTERNATIV

röd

latte

silvergrå

grafitgrå

allmogegrön

Standardkulörer för ringar till fönstren.
Alla kulörer från NCS kartan finns som tillval.
Standardkulör vita dörrar är NCS S 0502-Y.

klarglas

frostat

hamrat

FÄRGSKALA

fasettslipat

antikglas

Alla dörrmodeller finns att få med olika glasindelningar och i olika glaskvaliteter.
Vi bygger din glasdörr efter dina önskemål.
Dörrarnas spröjs är fasta och genomgående.

• Alla GK dörrar, även pardörrar, är vändbara, dvs
kan hängas som vänster- eller högerdörr.
• Samtliga GK Doors innerdörrar finns också att få
som skjutdörrar.
• Glasdörrar levereras med fasta genomgående
spröjs utan några inslag av spik eller skruv.
• Glasade dörrar kan levereras med eller utan glas.
• Finns att få med andra beslag än standard.
• Standardkulör vita dörrar är NCS S 0502-Y.
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blå

cotswoll

isglas

GLASTYPER

• Gångjärnsdekor, trycken och nyckelskyltar levereras som extra tillbehör.
• Skjutdörrblad, helt obeslagna, måste alltid
anges vid beställning. Annars levereras vanliga
standard dörrblad med gångjärn.
• GK Door AB förbehåller sig rätten till designoch konstruktionsändringar.
• Nyansskillnader mellan tryck och verkliga dörrar
kan förekomma.
INFORMATION
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