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Dörrar som håller i längden
En laminatdörr från Thermod ger dig en dörrlösning som står sig i längden. En slitstark, hållbar 

kvalitetsdörr som följer dig i många år, till fördel för både ekonomin och miljön.
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VERKSAMHETEN

Laminatdörrar - ett oslagbart alternativ
Är det viktigt att dina dörrar står emot fukt och väta och är lätta att hålla rena? Spelar det roll att dörrarna är snygga 

att titta på och håller sig fräscha länge? Thermod erbjuder attraktiva, slitstarka och ekonomiskt gångbara laminatdörrar 

med egenskaper som är svåra att slå. 

Vårt sortiment är brett och omfattar dörrar för de flesta ändamål. Funktionella dörrar från Thermod erbjuds för 

livsmedelsmiljöer och medicinska miljöer men också för flera andra områden. Laminatdörrar är till exempel ett utmärkt 

val för bad- och idrottsanläggningar liksom för hotell, skolor och förskolor.

Programmet omfattar innerdörrar, kyl- och frysrumsdörrar i slag-, 

pendel- och skjutdörrsutförande.  Vi erbjuder också dörrar och 

fönster för röntgen- och operationsutrymmen liksom specialdörrar 

med antibakteriella egenskaper.

Svensk kvalitet från stark och pålitlig partner
Ett samarbete med Thermod ger dig tillgång till dörrar av gedigen 

svensk kvalitet.  Vi konstruerar, producerar och distribuerar 

skräddarsydda dörrlösningar till kunder över hela världen.  

Egen konstruktion och produktion kompletteras av partnerskap  

med ledande underleverantörer.  

Vi är en stark och pålitlig partner med stor flexibilitet som alltid 

svarar upp mot våra kunders krav. Leveransprecisionen är hög  

och du kan som kund känna dig trygg i att få de produkter 

efterfrågar i önskad tid.

Välkommen till Thermod. Vi har dörren du behöver!

Laminatdörrar ger  
dig många fördelar

Hållbarhet

Lätt att  
hålla ren

Pålitlig  
partner

Skräddarsydd 
design

Oslagbar 
ekonomi

Thermod är en av Europas ledande leverantörer av laminatdörrar.  Vi tillverkar  

dörrar för miljöer med höga krav på design, tålighet och hygien och erbjuder unika  

möjligheter till kundanpassning sett till material, storlek och färgval.
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KUNDANPASSNING

Nära femtio års erfarenhet har gett oss nödvändig kunskap inom viktiga användnings- 

områden. I dialog med kund anpassas dörren efter kundunika önskemål kring design,  

material och funktion.

Design
En dörr från Thermod ser ut precis som du vill ha den.  Vi erbjuder stor variation sett till 

dörrmått, kulörer och ytfinish och finner lösningar med ett utseende som passar in i miljön.

Material
Våra dörrblad tillverkas normalt av glasfiberarmerad, genomfärgad polyester med 

stöttåliga dörrbladskanter av aluminium. Dörrbladen fylls med CFC-fritt polyuretanskum 

vilket ger dörren låg vikt och samtidigt den styvhet som krävs. 

Ytskiktet anpassas utifrån den tänkta användningen. 

 GLASFIBER        HÖGTRYCKSLAMINAT       ALUMINIUM      ROSTFRI STÅLPLÅT 

Konstruktion och materialval gör dörrbladen okänsliga för väta och de tål att rengöras 

obegränsat utan att ta skada.

Karmar, foder och trösklar
Karmar av strängpressad, naturanodiserad aluminium ger en vrid- och stöttålig konstruktion. 

För att öka korrosionsskyddet erbjuds även karmar i rostfritt eller rostfritt syrafast 

material liksom i pulverlackerat utförande. 

Thermod erbjuder ett antal olika tröskelalternativ beroende på kundens önskemål. 

Glasöppningar
En glasöppning innebär insyn mot intilliggande lokaler men också ett extra ljusinsläpp. 

Glasöppningen ger samtidigt ett lyft sett till dörrens design. 

Glastyp väljs utifrån miljön där dörren placeras.  Vi kan erbjuda lamellglas, härdat glas, 

isolerglas, brandglas eller röntgenglas. Vi levererar också specialglas som kan dimmas 

genom elektrisk påverkan.

Beslagning
Thermod erbjuder vägledning och stor valfrihet vid val av lås, gångjärn, elslutbleck, ellås, 

dörrstängare, nödutrymmningsbeslag och automatik..

Design

Material

Karmar, foder
& trösklar

Glas- 
öppningar

Beslagning

Dörrar anpassade efter dina krav
För oss på Thermod är lyhördheten viktig. Vi lyssnar noggrant på våra kunder och låter önskemål 

kring utseende och funktion ligga till grund för våra konstruktioner.
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INNERDÖRRAR

KYL- OCH  
FRYSRUMSDÖRRAR

RÖNTGENDÖRRAR

ANTIBAKTERIELLA  
DÖRRAR

PENDELDÖRRAR

SKJUTDÖRRAR

Dörrtyper
Behovet avgör ditt val av dörr.  Thermods program  

rymmer dörrar för de flesta ändamål.  

Välj bland innerdörrar, kyl- och frysrumsdörrar i slag-, 

pendel- och skjutdörrsutförande.  Vi erbjuder också 

dörrar för t.ex röntgen- och operationsutrymmen 

liksom specialdörrar med antibakteriella egenskaper.
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Låt behoven få styra  
utformningen av din dörr
Varje miljö är unik. Stora variationer förekommer sett till kraven på hygien, termiska egenskaper, 

ljudmiljö, ergonomi och säkerhet. Låt verksamhetskraven och miljön få fälla avgörandet vid valet av dörr.  

Thermod utvecklar dörrvarianter som svarar upp mot kravbilden inom de flesta områden.  Vi erbjuder ett starkt och 

genomtänkt sortiment för medicinska och livsmedelshanterande miljöer liksom för hotell, arenor, idrottsanläggningar, 

badhus, skolor och förskolor.

Medicin

Bad- & idrotts- 
anläggningar

Hotell

Livsmedels-
miljöer

Skolor & 
förskolor

APPLIKATIONER
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Medicinska miljöer
Medicinska miljöer innebär extrema krav på hygien och slitstyrka.  Thermod möter kraven med 

specialutvecklade hygiendörrar för sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustri. Konstruktion och 

materialval gör dörrarna stryktåliga och okänsliga för väta och upprepad rengöring.

Thermods hygiendörrar kundanpassas sett till mått och färg och förses 

med önskade tillval som t ex dörrautomatik, glasöppningar och anpass-

ningar för passagesystem.

Röntgen- och operationsdörrar
Med blyinlägg i dörrblad och karm ger Thermods röntgendörrar ett skydd 

mot skadlig strålning. Dörrarna har dessutom alla efterfrågade egenskaper 

sett till hållbarhet och hygien.

Hermetiskt täta skjutdörrar för operationssalar förhindrar risken för luft-

buren bakteriespridning, spar energi och är samtidigt lätta att hålla rena. 

Dörrar med antibakteriella egenskaper
ThermoBac® är en serie innovativa dörrar med antibakteriella egenskaper. 

Dörrbladen har silverjoner integrerade i glasfiberlaminatet vilket effektivt 

neutraliserar mer än 99,9% av bakterierna på dörrens yta. Tekniken är 

testad och noggrant dokumenterad av internationella tillsynsmyndigheter.

”Medicinska miljöer 
innebär extrema krav på 

hygien och slitstyrka”

MEDIcINSKA MILJÖER
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Livsmedelsmiljöer
Hantering av livsmedel innebär komplexa krav kring funk-

tion, slitstyrka och hygien. Behoven omfattar innerdörrar 

anpassade efter miljö och inredning men också kyl- och 

frysrumsdörrar för hygienisk och energieffektiv förvaring.

Storkökets och livsmedelsindustrins dörrar ska stå emot slitage från 

dagliga påfrestningar men också svara upp mot lagstadgade hygienkrav. 

Restaurangmiljön ställer dessutom estetiska krav då dörrarna ska 

smälta in i restaurangens interiör.

Kylrumsdörrar
Thermod erbjuder även välisolerade, stryktåliga kylrumsdörrar med en 

konstruktion som gör att karmarna bildar foder på en eller två sidor av 

väggen. Kylrumsdörren kundanpassas sett till storlek och specifika krav.

Frysrumsdörrar
Våra frysrumsdörrar har en form och finish som matchar de flesta 

miljöer, dessutom sinnrika detaljer som optimerar viktiga faktorer som 

säkerhet och energieffektivitet. 

”Slitstarka innerdörrar 
och energieffektiva kyl- 

och frysrumsdörrar”  

LIVSMEDELSMILJÖER
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Bad & idrottsanläggningar
Thermods inner- och våtrumsdörrar är speciellt anpassade 

för idrottsanläggningar, badhus och andra miljöer där  

dörren regelmässigt utsätts för slitage och väta.

Våtrumsdörrar
Materialval och design gör Thermods våtrumsdörrar stöttåliga och helt 

okänsliga för vatten. Konstruktionen – utan smutssamlande skarvar 

– gör dessutom dörren lätt att hålla ren. Dörrarna kan tvättas med 

effektiva rengöringsmedel utan att ytskiktet tar skada.

Aluminiumkarmar, som är foderbildande för båda sidor, och dörrblad av 

glasfiber ger en komplett enhet som står emot det mesta. Uppbyggnaden 

gör dessutom dörrbladet lätt och smidigt att hantera.

Dörrarna erbjuds som enkel- alternativt dubbeldörr i storlekar och 

format anpassade till lokalen och beställarens krav. 

”Konstruktion och  
materialval gör dörren 

okänslig för vatten”

BAD & IDROTTSANLÄGGNINGAR
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Hotell
Hotellmiljön innehåller flera av de dörrtyper vi  

specialiserat oss på.  Vi kan erbjuda våtrumsdörrar till 

hotellets bad- och relaxavdelningar, innerdörrar till toalett 

och badrum men också hygien-, kylrums- och frysrums-

dörrar till kök och restaurang.

Innerdörrar
Hotellrummets toalett och badrum är utsatta miljöer, ständigt på-

verkade av väta och slitage. En laminatdörr är helt okänslig för vatten, 

tål hårda påfrestningar och är lätt att hålla ren.

Våtrumsdörrar
Relaxavdelningen är ofta ett av hotellets mest exklusiva utrymmen.  

Thermods våtrumsdörrar kombinerar nödvändig funktion med  

obegränsade möjligheter sett till färgval, ytskikt och detaljer.

Kyl- och frysrumsdörrar
Som en självklar del av vårt hotellkoncept erbjuds energieffektiva, 

stryktåliga kyl- och frysrumsdörrar för hotellets kök och restaurang.

”Hotellmiljön innehåller 
flera av de dörrtyper vi  
specialiserat oss på”

HOTELL
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Skolor & förskolor
Skolor, förskolor och andra barnrika miljöer kräver dörrar 

som står emot slitaget från dagliga påfrestningar och håller  

sig fräscha länge. 

Thermods laminatdörr är ett oslagbart alternativ för dig som vill kombinera 

slitstyrka med snygg och inspirerande design. Dörren ges exakt det utseende 

du söker och erbjuder stor variation sett till funktionalitet och detaljer.

Materialval och konstruktion gör desutom Thermods dörrar helt okänsliga 

för vatten. De kan med effektiva rengöringsmedel lätt rengöras från smuts 

och klotter utan att ytorna tar skada.

Ljuddörrar
Ljudmiljön är viktig.  Våra ljuddörrar har därför försetts med ljuddämpande 

material i karmkonstruktion och blad liksom med automatisk tätningströskel 

som sluter tätt mot golvet när dörren stängs.

”Våra dörrar står  
emot slitage och håller 

sig fräscha länge”

SKOLOR & FÖRSKOLOR
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Med rätt teknik  
förädlas dina idéer
I modern produktionsmiljö i polska Poznan vidareförädlas 

våra kunders idéer till innovativa dörrlösningar. Med egen 

konstruktion, hög tillverkningskompetens och minutiös 

kvalitetskontroll kan vi erbjuda dörrar optimerade för 

varje kunds unika krav.

Thermod tar ett fast grepp kring hela produktionskedjan och kan med 

kompetens och genomtänkt maskinpark erbjuda allt från konstruktion 

till komplett bearbetning av både metall och glasfiber.  Vi erbjuder också 

avancerad produktionsteknik för exakt dimensionering av dörrbladen.

Extrema hygienkrav gör att förekomsten av skarvar och materialsprickor 

på alla sätt måste elimineras.  All tillverkning genomförs därför inom 

ramen för mycket snäva toleranser.  

Kvalitet
Kvalitet innebär för oss att producera dörrar som uppfyller höga krav 

på utseende och funktion, men också att kunna erbjuda hög leverans-

förmåga med en flexibel och serviceinriktad organisation. I genomtänkta 

policys anges färdriktningen för hur kvalitetsfrågorna ska hanteras.

Thermod är sedan 2005 certifierade enligt ISO 9001.

Miljö
I samtliga led av verksamheten strävar vi efter att använda naturens 

resurser med omsorg. 

I praktiken innebär detta hög effektivitet i nyttjandet av energi och 

naturresurser, genomtänkta system för återvinning av material samt  

produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar. 

Thermod certifierades under 2015 enligt ISO 14001.

ISO 9001

ISO 14001
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Om Thermod
Snart femtio år har gått sedan vår dörrtillverkning inleddes i svenska Edane. Basprodukten var då, 

liksom nu, dörrar tillverkade i glasfiberarmerad polyester.  Vi är idag en högteknologisk producent 

av avancerade dörrsystem med kunder över hela världen.

Huvudkontoret i västsvenska Klässbol är navet i vår verksamhet och utgångspunkten för ledning, marknadsföring, 

exportförsäljning, administration och inköp. Här finns också en lagerdepå som servar kunder över hela Skandinavien.  

All tillverkning utförs i egen regi i vår moderna produktionsanläggning i polska Poznan. Poznan är också utgångspunkten 

för vår östeuropeiska marknadsorganisation. 

Genom kontinuerlig utveckling – med tydligt fokus hållbarhet, funktionalitet och enkelhet – går vi i täten för innovativa 

dörrlösningar i krävande miljöer och är idag marknadsledande inom våra segment.

1969
Edane Dörr grundas

1988
Namnbyte till Thermod

1990
Tillverkningen flyttas 
från Sverige till Polen
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2000
Ny fabrik invigs 
i Poznan

Del av Lagercrantz
Sedan 2012 är Thermod ett helägt dotterbolag till 

börsnoterade Lagercrantz, där vi tillsammans med  

starka koncernkollegor utgör divisionen Niche Products.

Lagercrantz är en utpräglad teknikkoncern som erbjuder 

värdeskapande teknik med egna produkter samt kvalitetsteknik från 

ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag där 

varje företag är orienterat mot specifika delmarknader. Gemensamt 

för bolagen är stort värdeskapande och hög förädlingsgrad genom 

kompetens, kundanpassning, support och service.

Lagercrantz är verksamt över hela Europa samt i Asien. Bolagets 

aktie är sedan 2001 listad på Nasdaq OMX Stockholm.

Electronics

Mechatronics

Niche  
products

Communi-
cations

2006
Thermod Polska blir 
vårt säljbolag i Polen

2012
Thermod blir en del  
av Lagercrantz



THERMOD AB

Söderborgsvägen 32, 671 95 Klässbol

Tel: 0570 - 72 74 70  E-post: info@thermod.se

www.thermod.se PR
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