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Turner 800-serien
Det är trevligt att komma hem
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en energieffekTiv dörrlösning!
garagedörrarna i Turner 800-serien är konstruerade särskilt för de krävande förhållandena i norr. som iso-
leringsmaterial används överlägset, 45 mm tjockt polyuretanskum och dörrarna är konstruerade för att 
användas i varmgarage. eftersom det krävs mycket av en garagedörr måste dörrens konstruktion tåla att 
dörren stängs och öppnas kontinuerligt. lamellerna på lyftdörrarna är tillverkade av stark, galvaniserad 
stålplåt. Om du vill ha en hållbar, tyst och elegant garagedörr är 800-serien ett bra val!

Ytteryta och inneryta i stål

• tåligare yta

• tystare i drift

• bättre ljud- och värmeisolering

2

Sidotätningar i dörrkanterna

• förhindrar värmeförlust

• hindrar damm från att tränga in
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Köldtålig

undertätning

• skyddar mot vatten och smuts

• jämnar ut små

ojämnheter i golvet

• förebygger 

skador
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Bottenplatta på dörrkanten 

i rostfritt stål

• vatten rinner bort och fukt avdunstar

och orsakar inte rost på kanten

• blir inte skör ens i kalla förhållanden

• tillsluter kanten snyggt

Tu
rn

er Takuu

10 år!
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Tippskydd både på

den inre och yttre sidan

• specialkonstruerade 

lameller och gångjärn 

hindrar att fingrarna 

kommer i kläm.

Torsionsfjäderaxlar i enlighet med

standarden DIN EN 12604

• fasta och underhållsfria torsionsfjädrar

• fjäderskydd i enlighet med standarden

• dörren hålls på plats även om fjädern skulle brista

• monteras antigen på fram- eller bakändan

av dörrskenan
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Turner 800-serien

lyftmedtod standard

A = Dörröppningens bredd

B = Dörröppningens höjd

C = Minsta höjd mellan golv och tak = Öppningens höjd B + 215 mm standard

       eller B + 115 mm med bakfjädersmekanism

D = Minsta sidoutrymme = 90 mm

E = Inbyggnadsdjup = B + 580 mm standard

       eller B + 760 mm med bakfjädersmekanism

F = Färdig golvyta

dimensionering av dörröppningen

Teknisk överlägsenhet!
• Dörröppningens bredd 1 875–5 000 mm
• Dörröppningens höjd 1 875–2 500 mm
• Endast ett utrymme på 90 mm på båda sidorna
• Behov av utrymme uppe 215 mm standard och  

115 mm med bakfjädersmekanism
• Galvaniserad stålplåtskonstruktion med tät

freonfri polyuretantäting 45 mm,
U-värde 0,50 W/m2K

• EPDM-gummitätningar på alla sidor 
och mellan lamellerna garanterar täthet

• Klämskydd mellan lamellerna både på inner-
och yttersidan i enlighet med standarden EN12604

• Standardfärg på den yttre ytan vit RAL 9016
• Handtag och lås med cylinder och två nycklar
   som standard på lyftdörren
• Många alternativ till tilläggsutrustning (se baksidan)
• Uppfyller EU:s säkerhetsnormer (EN 13241-1)
• Tillverkad i Tyskland

lyftmedtod med bakfjädersmekanism

Turner Group Oy har ett kvalitetssystem som är godkänt i enlighet med standarden SFS-EN ISO 9001:2008 
samt ett miljösystem i enlighet med standarden SFS-EN ISO 14001:2004. 
Vår verksamhet styrs av kvalitetssystemet och fungerar som ett styrsystem för verksamheten. 

 *) Manuella = Dörrens höjd –50 mm • Automatiserade = Dörrens höjd
Måtten anges i millimeter.

InbyggnadsdjupE=B + 580 mm

 Torsionsfjäderaxel försedd med vajertrumma

NovoDörr

Färdigt golv
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 *) Manuella = Dörrens höjd -50 mm • Automatiserade = Dörrens höjd
Måtten anges i millimeter.

D
ör

rö
pp

ni
ng

en
s 

hö
jd

 B

M
ax

im
al

 in
kö

rn
in

gs
hö

jd
 *

)

Färdigt golv

B
 –

35
0 

m
m

B
 –

17
0 

m
m

NovoDörr

InbyggnadsdjupE=B + 760 mm

Torsionsfjäderaxel försedd med
vajertrumma

B
 +

 6
8 

m
m

 

C

104 mm104 mm

240 mm 240 mm

180 mm 180 mm



4

slät, träfibermönster

Turner 800-dörren finns både som slät 
med träfibermönster eller fullständigt slät.

Färger: Förutom den vita standardfärgen 
11 andra färgnyanser som standard + alla 
RAL-färgnyanser

Gångdörrens storlek: Bredd 900 mm.
Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

Alternativ till val av yta: Följande ytbe-
läggningargår att få till denna dörrmodell.

Turner 800

Turner 800P och 800S-
dörrar kan förses med en 
behändig gångdörr eller si-
dodörr med ett svart hand-
tag och låskista. I övrigt är 
mönstren och färgerna 
desamma som på lyftdör-
ren.

Titanmetall:

borstad metallimita-
tion av god kvalitet

Satingrå:
vacker blank 
ytbeläggning
i grå skiffer

Guldfärgad 
ek:
äkta guldskimrande 
ekimitation

Slät:
dörrytan fullstän-
digtslät, vanliga 
färgalternativ

Standard 
träfibermönster:
elegant 
reliefmönstrad 
träimitation
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Turner 810

Träfibermönster med horisontala fåror

Den eleganta Turner 810-dörren passar 
utmärkt till olika slags miljöer.

Färger: Förutom den vita standardfärgen 11 
andra färgnyanser som standard + alla RAL-
färgnyanser

Gångdörrens storlek: Bredd 900 mm.
Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

Alternativ till val av yta: Följande ytbelägg-
ningar går att få till denna dörrmodell.

Turner 810-dörren kan
förses med en behändig
gångdörr eller sidodörr
med ett svart handtag
och låskista. I övrigt
är mönstren och färgerna
desamma som på lyftdör-
ren. Guldfärgad 

ek:
äkta guldlik 
ekimitation

Slät:
dörrytan fullstän-
digt slät, vanliga 
färgalternativ

Standard 
träfibermönster:
elegant 
reliefmönstrad 
träimitation

Titanmetall:
borstad metal-
limitation
av god kvalitet
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Horisontell lamell, träfibermönster

Turner 820-dörren är ett modernt val 
till ett stilmedvetet hem.

Färger: Förutom den vita standardfärgen 11 
andra färgnyanser som standard + alla RAL-
färgnyanser

Gångdörrens storlek: Bredd 900 mm.
Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

Alternativ till val av yta: Följande ytbe-
läggningargår att få till denna dörrmodell.

Titanmetall:

borstad metallimita-
tion av god kvalitet

Satingrå:

vacker blank 
ytbeläggning i grå 
skiffer

Guldfärgad 
ek:
äkta guldskimrande 
ekimitation

Slät:
dörrytan fullstän-
digt slät, vanliga 
färgalternativ

Standard 
träfibermönster:
elegant 
reliefmönstrad 
träimitation

Turner 820

Mörk ek:
imitation av äkta, 
mörk ek

Turner 820-dörren kan förses med en 
behändig gångdörr eller sidodörr med ett 
svart handtag och låskista. I övrigt är 
mönstren och färgerna desamma som 
på lyftdörren.

Mahogny:

imitation av äktama-
hogny
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Turner 840

spegelmönster, träfibermönster

På den traditionellt eleganta Turner 
840-dörrens ytteryta finns formpressade 
spegelbilder. Mönstrets storlek 500 x 300 
mm.

Färger: Förutom den vita standardfärgen 
11 andra färgnyanser som standard + alla 
RAL-färgnyanser

Gångdörrens storlek: Bredd 600 mm.
Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

Alternativ till val av yta: Följande ytbe-
läggningargår att få till denna dörrmodell.

Guldfärgad ek:

äkta guldskimran-
de ekimitation

Turner 840-dörren kan
förses med en behändig
gångdörr eller sidodörr
med ett svart handtag
och låskista. I övrigt
är mönstren och färgerna
desamma som på 
lyftdörren. Standard 

träfibermönster:
elegant 
reliefmönstrad 
träimitation



Återförsäljare:

Turner door Oy 
Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki 
Telefon (+358) 207 330 330 • Fax (+358) 8 463710 • www. turner.fi

en garagedörr sOm passar er
en lyftdörr i Turner 800-serien har ett mångsidigt urval av tilläggsutrustning och kan skräddarsys så att den 
uppfyller alla användares behov och passar stilen på varje hus . Bekanta dig med alternativen och be våra 
dörrförsäljare om mer information!

RAL 8011
Nötbrun

RAL 8014
Mörkbrun

RAL 9006
Aluminium

RAL 5011
Stålblå

RAL 6005
Mossgrön

RAL 6009
Skogsgrön

RAL 7016
Antracit

RAL 7040
Fönstergrå

RAL 8001
Ockrabrun

RAL 7035
Grå

RAL 7024
Mörkgrå

RAL 9016 

Vit

Valfri 
RAL-färg

Standard Soluppgång Båge

Salmiak Rutor Rund

färger
Standardfärgpå den yttre ytan RAL 9016 vit. Andra standardfärger 
11 olika eller möjlighet till att välja enligt RAL-kartan. Färgen på dör-
rarnas inneryta är gråvit RAL 9002. 

 
novodörr®-dörrautomatik
Skulle du vilja köra inbilen direkt i garaget då du kommer hemutan 
att behöva stiga ur den för att öppna garagedörren och tända belys-
ningen inne i garaget? Lyftdörren i Turner 800-serien kan förses med 
en närapå ljudlös, patenterad 
NovoDörr®-dörrautomatik
med integrerad belysning 
i garaget. (Belysningen tänds 
då dörren används). 

Det användarvänliga 
NovoDörr®-systemet 
är försett med en fjärrkontroll 
med två kanaler och växlande 
koder som garanterar en snabb 
och enkel användning. 

Automatiken kan förutom med fjärrkontrollen även styras med 
en tryckknapp som monteras på garageväggen, en nyckelström-
ställare eller en trådlös kodknappsats.

Tilläggsutrustning
Här följer några exempel, be våra dörrförsäljare om ytterligare 
information!

nyckelringssändare
Tack vare denna behändiga fjärrkontroll är det
enkelt och trevligt att använda automatiken!

TrÅdlös kOdknappsaTs 
Underlättar användningen av dörrendå nycklarna inte 
finns i närheten. Då du till exempel arbetar i trädgården 
behöver du inte gå efter nyckeln för att öppna dörren. 
Även barn kan använda lyftdörren enkelt med hjälp av koden.

frigöringslÅs pÅ den yTTre sidan.
Frigöringslåset är obligatorisk tilläggsutrustning om
det inte finns någon annan passage till garaget än den automatisera-
de lyftdörren. Med hjälp av frigöringslåset kan dörren öppnas utifrån
vid undantagstillstånd, till exempel vid elavbrott.

fönsteralternativ
Takskjutdörrar i Turner 800-serien kan göras individuella även med 
olika slags fönstermodeller. Vänd dig till våra dörrförsäljare för mer 
information!


