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EST.
1946

Om Polardörren
Polardörren är ett svensktillverkat hantverk
från Norrland sedan 1946. Våra dörrar bygger
på norrländsk kvalitet och vi når dig med säkra
leveranser. Polardörren vill ändra hur man ser på
en ytterdörr. Den gör mer än håller kyla och vind
borta. En ytterdörr ska vara värme och trygghet.

På Polardörren finns det möjligheter!
Standardmått på Polardörrens ytterdörrar är
9-10*21. Men de flesta av våra dörrar går att
få i andra storlekar och som pardörr. Vi har
även garageportar i vårt sortiment.
Alla dörrar är vita i standardutförande men
givetvis målar vi i den kulör du vill ha till din
dörr. På polardorren.se hittar du alla våra olika
modeller och annan viktig information du kan
behöva inför ditt köp av ytterdörr.

En Polardörr ger dig möjlighet att återspegla
den du är, dörren formar uttrycket och stilen på
ditt hem. Vi erbjuder spännande design och stor
flexibilitet. Vår styrka är vår förmåga att anpassa
oss efter dina behov och önskemål, så hitta en
dörrmodell som passar dig eller skapa en ny
dörr tillsammans med oss.
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7 tips för att
välja dörr
1
2
3
4

Stil
Vilken stil vill du ha på din dörr?
Vad passar med ditt hus? En modern
dörr, klassisk eller något riktigt
annorlunda? Vi har många modeller
att välja på, och skulle du ha en egen
designidé så kan vi fixa det också.

5
6

Glasad dörr eller inte?
Önskar du mer ljusinsläpp i din hall?
Välj då en dörr med fönster.
Skillnaden, även med ett litet fönster
är stor. Beroende på stil, insyn och
smak kan du välja bland klarglas,
frostat glas, antikglas m.m. Glasen
ger olika intryck och olika insyn.

Sidoljus och överljus?
Oavsett om du väljer en dörr med eller
utan fönster, kan du välja till överljus
och/eller sidoljus för ökat ljusinsläpp.
Dessa kan lackas i samma färg som
din dörr och dörrkarm. Välj mellan
frostat glas, klar- och cotswoldglas.

Färg

7

Pardörr?
Har du utrymme för en pardörr? Välj
om båda dörrbladen ska vara lika
breda eller om du vill ha gångdörren
bredare för att enklare passera med
matkassar eller kanske barnvagn.

Hängning på dörren
Ska dörren vara vänster- eller höger
hängd? Finns en befintlig dörr tar du
reda på hängningen genom att ställa
dig på utsidan av dörren och titta
på vilken sida gångjärnen sitter på.
Sitter de till vänster är dörren
vänsterhängd och sitter de till höger
är dörren högerhängd.

Klimat
Det är lätt att fundera på färg- och
modellval när dörrens viktigaste
uppgift lätt tas för given. Ytterdörren
ska hålla hemmet säkert, torrt och
med en bra inomhustemperatur.
Alla våra dörrar är skapade för att
passa vårt nordiska klimat med de
temperatur- och klimatväxlingar
det innebär.

Väljer du en klassiskt vit dörr eller en
i kontrasterande färg? Vill du matcha
fönster eller kanske markiser?
Välj bland våra egna färger inspirerad
av den norrländska naturen, eller
skapa en helt egen färg.
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Våra
färger

FORS
NCS S5020-R90B

Underhåll
& skötsel
En Polardörr består till stor del av trä som är ett levande material.
För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid framöver,

TALLBARR
NCS S6020-G30Y

Våra basfärger är framtagna med

kräver den underhåll. Underhåll är också en förutsättning för att
garantierna ska gälla.

inspiration från den norrländska
naturen. Välj din favorit eller ta
fram en helt egen färg.

LINGON
NCS S5040-Y80R

Fors
Fors är en livfull färg, lika blå
som vattnet i Gaustafallet en
solig dag i juli.
Tallbarr
En härligt mossgrön kulör som
inger lugn och skapar harmoni,
precis som att vara i skogen.

NYSNÖ
NCS S0500-N

Behandla teak- och ekdörrar

Rengör tröskel

Direkt efter montage, då det inte finns risk
för nedsmutsning, ska din teak- eller ekdörr
behandlas. Detta gör du med en teakolja som
innehåller ett anti-mögelmedel och som är
avsedd för utomhusbruk för efterbehandling.
Underhåll ska ske vid behov, vanligtvis
6–8 gånger per år.

Oljad Sapele: Vid grov nedsmutsning, skrapa
försiktigt vid behov, slipa och skura tröskeln ren.
När tröskeln har torkat ska den behandlas med
lämplig lack eller olja. Behandla gärna gummilisten på lämpligt sätt så att den behåller sin
spänst och undviker att frysa fast.

Rengör täckmålade dörrar
Färgytan på dörren utsätts för stor belastning
av väder, vind och föroreningar. För att försena
åldringsprocessen bör du därför rengöra ytan
regelbundet och behandla med ett flytande
bilvax. Om mögelangrepp har uppstått ska du
använda rengöringsmedel som tar bort mögelsporer.

Måla om täckmålade dörrar

Lingon
En lekfull och pigg röd färg
som ger ditt hus extra karaktär.

MORGONDAGG
NCS S3000-N

Nysnö
Vår färg Nysnö är en vit kulör, lika
krispig som den första rena snön.

Morgondagg

GRANIT
NCS S6500-N

En sofistikerad ljusgrå kulör som
ger din dörr ett extra djup.

Granit
Vår färg Granit ger ett lugnt intryck
och är skapad med inspiration från
våra tåliga grå granitstenar.
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Om färgen skulle nötas bort eller sprickor
skulle uppstå, krävs att du omgående målar
över med bättringsfärg avsedd för utomhusbruk
i rätt glans och kulör. Små skador repareras med
liten pensel, slipa först och maskera. Vid större
skador får du bäst resultat om hela ytan spacklas, slipas och målas om. Om du vill måla om din
dörr helt, rekommenderar vi att du tar kontakt
med närmaste färghandel för råd. Tätningslister
av silikon mellan karm och dörr får inte målas
eller oljas över. Alla beslag som ingår i produkten
är ytbehandlade och får inte heller övermålas
eftersom det försämrar funktionen. Däremot
ska de underhållas enligt Polardörrens
underhållsföreskrifter. Tänk på att produktgarantin inte gäller vid ommålning.

Smörj beslag
Vi rekommenderar en årlig smörjning av gångjärn
och spanjoletter, justering av gångjärn. Använd
låsolja till låsfunktion och cylinder samt låsfett
till kolv och gångjärn.

Se alla våra skötselråd på polardorren.se
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Klassiska dörrar
Här hittar du våra dörrar i klassisk stil. Dörrarna karaktäriseras av
en gedigen men samtidigt sofistikerad känsla. Våra klassiska dörrar
har fina dekorlagda detaljer och ofta fönster med bra ljusinsläpp.
En klassisk dörr passar perfekt för äldre hus men också för nya
hus där en traditionell stil uppskattas.
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Alexandrit

Allegro CG

Allegro UG

Bodsjö

Lapporten CG

Lapporten UG

Noblesse BG

En omtyckt ytterdörr, där
glasets storlek och spröjs
går att justera så att den
passar perfekt för just ditt
hem.

En klassisk ytterdörr som
vi gärna vill komma hem till
efter en lång dag på jobbet.

En klassisk och rejäl ytterdörr utan insyn.

En traditionell ytterdörr med
fina detaljer – perfekt för
20-talsvillan.

En klassisk ytterdörr med
fina detaljer såsom spårfräst utsida och ornamentglas Cotswold.

En traditionell ytterdörr
utan insyn. De spårfrästa
detaljerna ger dörren sin
trevliga personlighet.

En ytterdörr med vackra
detaljer för dig som vill ha
det lilla extra. Välj mellan
rött eller blått dekorglas.

Fagerdal Dekor

Fagerdal Spår

Förnuftig

Garden

En gammal klassiker i ny
tappning. Denna vackra
ytterdörr i ek gör vem som
helst nostalgisk.

En traditionell ytterdörr med
fina detaljer – perfekt för
20-talsvillan.

En klassisk och robust ytterdörr som välkomnat hem
familjer under generationer.

En ytterdörr med vackra
detaljer som ger illusionen
av en pardörr – perfekt även
för breda entréer.

Norrsken
Dekor UG

Norrsken
Light AG

Norrsken
Light UG

En klassisk och rejäl ytterdörr där den dekorlagda
utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

En klassisk ytterdörr med
lekfullt fönster som ger ett
perfekt ljusinsläpp.

En klassisk och rejäl
ytterdörr där den stilrena
utsidan ger dörren sin unika
personlighet.
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Norrsken
Dekor AG
En klassisk och rejäl ytterdörr där den dekorlagda
utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

Safir CG
Maximera ljusinsläppet utan
insyn med denna ytterdörr i
klassisk stil.

Safir UG

Smaragd AG

Smaragd UG

Smaragd Light

Sydsken AG

En omtyckt dörrklassiker
med dekorlagda detaljer.
Perfekt för 20-talshuset.

Kom hem till den här
klassiska ytterdörren med
fina detaljer och mycket
ljusinsläpp.

En omtyckt klassiker med
dekorlagd utsida och spårfräst insida.

Kom hem till den här
klassiska ytterdörren med
fina detaljer och mycket
ljusinsläpp.

Välkommen hem till den
här klassiska ytterdörren
med fina detaljer och bra
ljusinsläpp.

Smaragd Light UG

Solöga KG

Solöga UG

Storfors CG

Zirkon 1

Zirkon 3

Zirkon UG

Oxöga

En omtyckt klassiker med
stilren utsida och sobert
uttryck.

Sätt nyckeln i den här
klassiska 40-talsdörren.
Spårfräst utsida och litet
fönster upptill som släpper
in ljuset.

En 40-talsinspirerad dörr
med spårfrästa detaljer
och slät insida. Ytterdörren
smälter in fint i huset.

En traditionell ytterdörr med
inspiration från 40-talet.
Spårfrästa detaljer och ett
litet fönster upptill ger fint
ljusinsläpp.

En klassisk ytterdörr med
robust känsla. Dekorlagd
utsida ger dörren en extra
dimension.

En robust ytterdörr med
maximalt ljusinsläpp –
perfekt om du inte får in så
mycket ljus i hallen.

En klassisk ytterdörr med
robust känsla. Dekorlagd
utsida ger dörren en extra
dimension.

Oxöga är en klassisk modell
från Gotland, där det fina
lilla fönstret ger ett perfekt
ljusinsläpp.
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Sydsken Dekor
UG

Sydsken Light AG
Välkommen hem till den
här klassiska ytterdörren
med fina detaljer och bra
ljusinsläpp.

Välkommen hem till den här
klassiska ytterdörren med
dekorlagd utsida och spårfräst insida.
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Sydsken Light
UG
Välkommen hem till den här
klassiska ytterdörren med
fina detaljer.

Moderna dörrar
Här har vi samlat våra dörrar i modern stil. Dörrarna i modern stil
är avskalade och stilrena. De karaktäriseras av symmetriska detaljer,
vilket skapar en harmonisk och trendig känsla. Våra dörrar i modern
stil passar utmärkt för nyare hus och funkishus.
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Blanco

Bumble Bee

Dalmas UG

Dalmas HG

Herman L, M och S

Horisont 1

Horisont 3

Ibland behöver det inte vara
så krångligt. En traditionell
ytterdörr som också lämpar
sig bra till förrådet.

En modern och lekfull
ytterdörr med perfekt
mängd ljusinsläpp utan
för mycket insyn.

En dörr i modern stil med
lekfull känsla – pricken över
i på ett funkishus.

En modern dörr med
karaktär. Fönstret med
hamrat glas ger ett fint
ljusinsläpp.

Herman är en populär ytterdörr i funkisstil. De diskreta linjerna
ger dörren extra karaktär.

En modern ytterdörr utan
krusiduller – perfekt för
funkishuset.

En modern ytterdörr med
tre smala fönster – perfekt
för funkishuset.

Deja Vu

Empire

Enslinjen

Follow Me

Insikt

Numero

Square One

Quattro

Visst har vi väl sett den här
dörren förut? Deja Vu är en
modern ytterdörr i retrostil
med gott om ljusinsläpp.

En ytterdörr som verkligen
tar för sig och stoltserar
med sitt härliga ljusinsläpp.

Stick ut ur mängden med
denna lekfulla ytterdörr i
modern stil.

En unik funkisdörr med lekfullt fönster i frostat glas.

En modern och omtyckt
funkisdörr där både stora och
små når upp till fönstret.

Ditt husnummer som fönster
är både en snygg detalj och
ett smart ljusinsläpp. Populär
dörr till alla typer av hus.

Låt ljuset flöda in genom den
här moderna ytterdörren.
Den lösa spröjsdekoren gör
det enkelt att rengöra och
underhålla din dörr.

En dörr i modern stil med
mycket ljusinsläpp – perfekt
om du har en mörk hall som
saknar fönster.
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Marin

Seaview

Soluppgång

Stripe slät

Tripp, Trapp och Trull

Vike FG

En modern ytterdörr med
inspiration från det marina
livet. Skepp ohoj!

En modern ytterdörr med
inspiration från marin design.
Det lilla runda fönstret ger
fint ljusinsläpp.

En avskalad, modern ytterdörr
med runt fönster i klarglas.

Modern dörr med avlångt
fönster – perfekt för små
personer att spana från.

En populär och lekfull ytterdörr perfekt för funkishuset. Välj mellan tre, fyra eller fem fönster.

Låt ljuset flöda in genom
den här släta och moderna
ytterdörren.

Stripe Slät
Centrerad

Submarin

Tavelsjö Ett

Tavelsjö Tre

Utsikt 1, 2, 3 och 4

En trendig och rejäl ytterdörr där den spårfrästa
utsidan ger dörren sin
karaktär.

En slät ytterdörr med
dekorativ list kring glaset
på både in- och utsida.

En modern ytterdörr med
stort ljusinsläpp med slät
utsida och slät insida.

En avskalad ytterdörr perfekt för det moderna huset. Välj ett, två, tre eller fyra fönster – beroende på hur mycket ljusinsläpp du önskar.

Modern dörr med avlångt
fönster – perfekt för små
personer att spana från.
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Pardörrar
Ge huset extra karaktär med en välkomnande pardörr. Alla våra
pardörrar är skapta med mycket kärlek och passion. En pardörr är
mer än bara vacker att se på. Den gör det enklare att få in barnvagnen
eller den där nya lite för stora soffan. Välj mellan flera olika modeller
och stilar. Självklart kan du få en dörr med annan indelning eller
bredare gångdörr.
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Alexandrit

Allegro G

Allegro UG

Deja Vu

Empire

Förnuftig

En omtyckt pardörr, där glasets storlek
och spröjs går att justera så att den
passar perfekt för just ditt hem.

En klassisk pardörr som vi gärna vill
komma hem till efter en lång dag på
jobbet.

En klassisk och rejäl pardörr utan insyn.

Visst har vi väl sett den här dörren förut?
Deja Vu är en modern pardörr i retrostil
med gott om ljusinsläpp.

En ypardörr som verkligen tar för
sig och stoltserar med sitt härliga
ljusinsläpp.

En klassisk och robust pardörr
som välkomnat hem familjer under
generationer.

Blanco

Bodsjön

Bumble Bee

Garden

Herman L och M

Ibland behöver det inte vara så
krångligt. En traditionell pardörr som
också lämpar sig bra till förrådet.

Ibland behöver det inte vara så
krångligt. En traditionell pardörr som
också lämpar sig bra till förrådet.

En modern och lekfull pardörr med
perfekt mängd ljusinsläpp utan för
mycket insyn.

En pardörr med vackra detaljer och
härligt ljusinsläpp.

Herman är en populär pardörr i funkisstil. De diskreta linjerna ger dörren extra karaktär.
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Herman S

Insikt

Lapporten CG

Norrsken Dekor AG

Norrsken Dekor UG

Norrsken Light AG

Herman är en populär pardörr i funkisstil. De diskreta linjerna ger dörren extra
karaktär.

En modern och omtyckt funkisdörr där
både stora och små når upp till fönstret.

En klassisk pardörr med fina detaljer
såsom spårfräst utsida och ornamentglas Cotswold.

En klassisk och rejäl pardörr där den
dekorlagda utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

En klassisk och rejäl pardörr där den
dekorlagda utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

En klassisk pardörr med lekfullt fönster
som ger ett perfekt ljusinsläpp.

Lapporten UG

Marin

Noblesse

Norrsken Light UG

Oxöga

Quattro

En traditionell pardörr utan insyn.
De spårfrästa detaljerna ger dörren sin
trevliga personlighet.

En modern pardörr med inspiration från
det marina livet. Skepp ohoj!

En pardörr med vackra detaljer för dig
som vill ha det lilla extra. Välj mellan rött
och blått dekorglas.

En klassisk och rejäl pardörr där den
stilrena utsidan ger dörren sin unika
peronlighet.

En modern pardörr där det fina lilla
fönstret ger ett perfekt ljusinsläpp.

En pardörr i modern stil med mycket
ljusinsläpp – perfekt om du har en mörk
hall som saknar fönster.
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Safir G

Safir UG

Seaview

Smaragd Light UG

Soluppgång

Solöga KG

Maximera ljusinsläppet utan insyn
med denna pardörr i klassisk stil.

En omtyckt dörrklassiker med dekorlagda
detaljer. Perfekt för 20-talshuset.

En modern pardörr med inspiration från
marin design. Det lilla runda fönstret
ger fint ljusinsläpp.

En omtyckt klassiker med
stilren utsida och insida.

En avskalad, modern pardörr med runt
fönster i klarglas.

Sätt nyckeln i den här klassiska 40-talsdörren. Spårfräst utsida och litet fönster
upptill som släpper in ljuset.

Smaragd AG

Smaragd UG

Smaragd Light KG

Solöga UG

Square One

Stripe Slät

Kom hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer och
mycket ljusinsläpp.

En omtyckt klassiker med dekorlagd
utsida och spårfräst insida.

Kom hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer och
mycket ljusinsläpp.

En 40-talsinspirerad dörr med
spårfrästa detaljer och slät insida.
Ytterdörren smälter in fint i huset.

Låt ljuset flöda in genom den här
moderna pardörren med slät utsida och
generösa fönster.

Modern pardörr med avlångt fönster –
perfekt för små personer att spana från.
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Stripe Slät Centrerad

Submarin 0

Sydsken AG

Tavelsjö Ett

Tavelsjö Tre

Tripp

Modern pardörr med avlångt fönster –
perfekt för små personer att spana från.

En trendig och rejäl pardörr där
den spårfrästa utsidan ger dörren sin
karaktär.

Välkommen hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer och bra
ljusinsläpp.

En modern pardörr med spårfråst utsida
och slät insida.

En modern pardörr med stort ljusinsläpp
med spårfräst utsida och slät insida.

En populär och lekfull pardörr perfekt
för funkishuset.

Sydsken Dekor UG

Sydsken Light AG

Sydsken Light UG

Trapp

Trull

Vike FG

Välkommen hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer.

Välkommen hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer och bra
ljusinsläpp.

Välkommen hem till den här klassiska
pardörren med fina detaljer.

En populär och lekfull pardörr perfekt
för funkishuset.

En populär och lekfull pardörr perfekt
för funkishuset.

Låt ljuset flöda in genom den här
moderna pardörren. Den stilrena utsidan
gör det enkelt att rengöra, måla om
eller på annat sätt underhålla din dörr.
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Zirkon 1

Zirkon 3

Zirkon UG

En klassisk pardörr med robust känsla.
Dekorlagd utsida ger dörren en extra
dimension.

En robust pardörr med maximalt
ljusinsläpp – perfekt om du inte får in
så mycket ljus i hallen.

En klassisk pardörr med robust känsla.
Dekorlagd utsida ger dörren en extra
dimension.

Exempel på indelningar på pardörr

Dörr med lika delning.

Dörr med bred gångdörr.
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Dörr annan indelning.
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Allegro

Blanco

Lapporten

Ett svenskt hantverk av hög kvalité – en
klassisk garageport med spårfräst utsida
och slät insida.

Ibland behöver det inte vara så krångligt.
En traditionell garageport med slät utoch insida.

En traditionell garageport. De spårfrästa
detaljerna ger garaget sin trevliga
personlighet.

Marin

Norrsken Dekor G

Norrsken Dekor

En modern garageport med inspiration
från det marina livet. Skepp ohoj!

En klassisk och rejäl garageport där den
dekorlagda utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

En klassisk och rejäl garageport där den
dekorlagda utsidan ger dörren sin unika
personlighet.

Safir

Smaragd

En omtyckt klassiker med dekorlagda
detaljer. Perfekt för 20-talshuset.

En omtyckt klassiker med dekorlagd
utsida och spårfräst insida.

Garageportar
Matcha din garageport med ytterdörren – eller välj en helt annan stil.
Oavsett vilken modell du väljer kan du vara säker på att du får en rejäl
garagedörr av högsta kvalité. Alla våra dörrar är skapta med mycket kärlek
och passion. Det syns i detaljerna, så som på den fingerskarvade furun och
de handlackade ytorna. Höger gångdörr är standard, men vänster kan såklart
beställas utan pristillägg.
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Sido- och överljus
Med sido- och överljus kan du få in ännu mer ljus i huset. Dessutom ger
det din entré det där lilla extra och skapar ett mäktigare intryck. Självklart kan
du välja ett glas som skyddar mot insyn samtidigt som det släpper in ljuset.

Vilka möjligheter
till tillval finns?
Polardörren vill att alla ska ha möjlighet att skapa en dörr i sin egen stil.
Därför erbjuder vi en mängd olika tillval och alternativ.

KG

FG

AG

CG

HG

Sex olika basfärger

Olika glassorter

Våra basfärger är framtagna med inspiration
från den norrländska naturen. Kunden kan
välja sin favorit eller ta fram en helt egen färg.

I vårt sortiment finns sex olika typer av glas.
Dessa är: Klarglas (KG), Frostat glas (FG),
Maskinantikt glas (AG), Cotswold glas (CG),
Hamrat glas (HG) och Blyinfattat glas (BG).

Måttbeställd dörr
Vi kan ta fram dörrar i flera olika mått.

Sidoljus
Rak A

Sidoljus
Rak B

Sidoljus
Rak C

Sidoljus
Bågad

Ett sidoljus i två fönster
med raka linjer, stort
ljusinsläpp och ornamentglas Cotswold.

Ett stort sidoljus som ger
extra mycket ljusinsläpp.
Ornamentglas Cotswold.

Ett sidoljus med maximalt ljusinsläpp som kan
fås med ornamentglas/
Cotswold eller klarglas.

Ett klassiskt sidoljus med stort
ljusinsläpp och ornamentglas
Cotswold. De bågade linjerna ger
en mjukare känsla.

Överljus
Ett traditionellt överljus med
klarglas. Stående spröjs finns
som tillval.
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Spår och Dekor
Hos oss kan du välja bort spår eller dekor, det
gör dörren ännu mer personlig. Vänd dig till din
återförsäljare med dina speciella önskemål.
Kanske har du en egen idé? På Polardörren
finns det möjligheter!

Överljus och sidoljus
För att få in mer ljus i huset erbjuder vi olika
typer av sido- och överljus.

Trä

Vi erbjuder även tillbehör till din dörr såsom
lås och beslag, brevinkast, lågprofiltröskel
och mekanisk dörrklocka.

Många dörrar kan även beställas i träslag som
teak eller ek. En unik dörr kan bli resultatet vid
tillval av trä på list och karm eller förändring av
spröjs.

Har du funderingar är du alltid välkommen
att höra av dig till oss.
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