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Kort om Nordhavnssnedkerens døre
Vi fremstiller alle døre i vores værksted i Nordhavn.
Vores døre bliver fremstillet i FSC Mærket fyrretræ i U/S kvalitet.
Træ bliver forarbejdet om til Snedkerlim træ, som er velegnet til
indvendige døre. Snedkerlimtræ har den fordel at vores døre bliver
meget stabile da man har taget spændingerne ud af træet ved at
skære det op og lime det sammen.
Som standard er vores fyldinger udført i 19 mm. S-lux plade, som er
en højkvalitets MDF med hård kerne, som er supervelegnet til
fræsning af fyldings friser, fordel ved S-lux fyldinger er at s-lux
pladen ikke er ”levede” som fyrretræ. Men kan også få lavet
fyldinger i massivt fyrretræ hvis dette ønskes. Til de glatte fyldinger
bruger vi 9 og 12 mm. birke krydsfiner.
Låsekasse som vi monterer som standard på alle vores døre er en
Model 2014 mellemdørs lås. (kan opgraderes se på side 17)
Standard Hængsler vi montere er hamborghængsler med eller
uden berlinerknop med skarpe hjørner, hængslerne måler 109 x 38
mm. (kan opgraderes se på side 19)
Kantriglerne på vores dobbeltdøre er med skarpe hjørner.
Glasset vi monterer på vores glasdøre er 3 mm. klart glas som
monteres med lister. Glas type kan ændres efter ønske for tillægs
pris.
Alle vores døre leveres ubehandlet, da vi ikke kan male, vi grunder
dog falsene på glasdørene inden vi monter glasset.
Alle dørene i Prislisten er uden dørkarm da mange af vores døre
bliver monteret på eksisterende dørkarme. Dørkarme kan
tilvælges. (Se på side 14)
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Alle dørene er inkl. vores standard hængsler 109 x 38 mm. med eller
uden berliner knop, låsekasse er en model 2014 se billeder her under

Vores standard dørprofiler.
F-modellerne er fyldingsdøre profiler
Og S-modellerne er glasdøre profiler,
Priser på special profiler kan ses på
side 16
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Til info

Model 1F-1
Dørblad med 1 fylding

Alle vores døre er uden
Dørkarme, da de fleste døre vi
fremstiller bliver monteret på
eksisterende dørkarme.
Dørkarme kan tilvælges og ses
på side 14

6.465 kr.
Model 2F-1

Model 2F-2

Dørblad med 2 fyldinger

Dørblad med 2 fyldinger

6.865 kr.

7.065 kr.

Model 3F-1

Model 3F-2

Model 3F-3

Dørblad med 3 fyldinger

Dørblad med 3 fyldinger

Dørblad med 3 fyldinger

7.265 kr.

7.465 kr.

7.465 kr.
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Model 4F-1

Model 4F-2

Model 4F-3

Model 4F-4

Dørblad med 4 fyldinger

Dørblad med 4 fyldinger

Dørblad med 4 fyldinger

Dørblad med 4 fyldinger

7.665 kr.

7.865 kr.

8.265 kr.

8.265 kr.

Model 5F-1

Model 5F-2

Model 5F-3

Dørblad med 5 fyldinger

Dørblad med 5 fyldinger

Dørblad med 5 fyldinger

8.065 kr.

8.465 kr.

8.465 kr.

Model 6F-1

Model 6F-2

Dørblad med 6 fyldinger

Model 8F-1

Dørblad med 6 fyldinger

Dørblad med 8 fyldinger

8.665 kr.

8.865 kr.

9.265 kr.
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Model 4G-1

Model 6G-1

Dørblad med 4 glas felter

Dørblad med 6 glas felter

Til info
Alle vores glasdøre og glasdøre
med fyldinger monteres med 3
mm. klart glas. Glasset holdes
fast med lister. Vi maler
glasfalsene inden vi monterer
glasset Det vil lette det videre
maler arbejde.

7.825 kr.

8.625 kr.

Model 6G-2

Model 8G-1

Model 10G-1

Dørblad med 6 glas felter

Model 12G-1

Dørblad med 8 glas felter

Dørblad med 10 glas felter

Dørblad med 12 glas felter

8.985 kr.

9.425 kr.

10.225 kr.

11.025 kr.

Model 14G-1

Model 12G-2

Dørblad med 14 glas felter

Model 15G-1

Model 18G-1

Dørblad med 12 glas felter

Dørblad med 15 glas felter

Dørblad med 18 glas felter

11.825 kr.

11.025 kr.

12.225 kr.

13.425 kr.

Side 7 af 21

Alle priser er inkl. moms

Model 1G-1F

Model 1G-1F2

Dørblad med 1 fylding
og 1 glas felt

Model 4G-1F

Model 4G-2F

Dørblad med 1 fylding
og 1 glas felt

Dørblad med 1 fylding
og 4 glas felter

Dørblad med 2 fyldinger
og 4 glas felter

7.025 kr.

7.225 kr.

8.425 kr.

9.025 kr.

Model 6G-1F

Model 6G-2F

Model 8G-1F

Dørblad med 1 fylding
og 6 glas felter

Dørblad med 2 fyldinger
og 6 glas felter

Dørblad med 1 fyldning
og 8 glas felter

Dørblad med 2 fyldninger
og 8 glas felter

9.225 kr.

9.825 kr.

10.025 kr.

10.625 kr.

Model 8G-2F

Model 9G-1F

Model 9G-2F

Model 12G-1F

Model 12G-2F

Dørblad med 1 fylding
og 9 glas felter

Dørblad med 2 fyldinger
og 9 glas felter

Dørblad med 1 fylding
og 12 glas felt

Dørblad med 2 fylding
og 12 glas felter

11.105 kr.

11.705 kr.

11.625 kr.

12.225 kr.
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Model D-1F-1

Model D-2F-1

Model D-2F-2

Dobbelt dørblad med 1
fylding hver dør

Dobbelt dørblad med 2
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 2
fyldinger i hver dør

12.430 kr.

13.230 kr.

13.430 kr.

Model D-3F-1

Model D-3F-2

Model D-3F-3

Dobbelt dørblad med 3
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 3
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 3
fyldinger i hver dør

14.030 kr.

14.230 kr.

14.230 kr.

Model D-4F-1

Model D-4F-2

Model D-4F-3

Dobbelt dørblad med 4
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 4
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 4
fyldinger i hver dør

14.830 kr.

15.030 kr.

15.430 kr.
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Model D-4F-4

Model D-5F-1

Model D-5F-2

Dørblad med 4 fyldinger i
hver dør

Dobbelt dørblad med 5
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 5
fyldinger i hver dør

15.630 kr.

16.030 kr.

15.430 kr.
Model D-5F-3

Model D-5F-4

Model D-6F-1

Dobbelt dørblad med 5
fyldinger i hver dør

Dørblad med 2 fylding og 12
glas felter

Dobbelt dørblad med 6
fyldinger i hver dør

16.030 kr.

16.030 kr.

Model D-6F-2

Model D-8F-1

Dobbelt dørblad med 6
fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 8
fyldinger i hver dør

16.830 kr.

17.830 kr.
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Model D-6G-2

Model D-4G-1

Model D-6G-1

Dobbelt dørblad med 4 glas
felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 6 glas
felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 6 glas
felter i hver dør

14.990 kr.

16.590 kr.

16.950 kr.

Model D-8G-1

Model D-10G-1

Model D-12G-1

Dobbelt dørblad med 8 glas
felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 10 glas
felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 12 glas
felter i hver dør

18.190 kr.

19.790 kr.

21.390 kr.

Model D-14G-1

Model D-15G-1

Model D-18G-1

Dobbelt dørblad med 14
glas felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 15 glas
felter i hver dør

Dobbelt dørblad med 18 glas
felter i hver dør

23.790 kr.

25.990 kr.

22.990 kr.
.
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Model D-1G-1F

Model D-4G-1F

Model D-4G-2F

Dobbelt dørblad med 1 glas felt
og 1 fylding i hver dør

Dobbelt dørblad med 4 glas
felter og 1 fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 4 glas
felter og 2 fyldinger i hver dør

13.390 kr.

15.990 kr.

16.990 kr.

Model D-6G-1F

Model D-6G-2F

Dobbelt dørblad med 6 glas
felter og 1 fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 6 glas
felter og 2 fyldinger i hver dør

17.590 kr.

18.590 kr.

.
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Model D-8G-1F

Model D-8G-2F

Dobbelt dørblad med 8 glas
felter og 1 fyldinger i hver dør

Dobbelt dørblad med 8 glas
felter og 2 fyldinger i hver dør

19.190 kr.

19.990 kr.

Model D-9G-1F

Model D-9G-2F

Dobbelt dørblad med 9 glas
felter og 1 fylding i hver dør

Dobbelt dørblad med 9 glas
felter og 2 fyldinger i hver dør

20.670 kr.

21.670 kr.

Model D-12G-1F

Model D-12G-2F

Dobbelt dørblad med 12 glas
felter og 1 fylding i hver dør

Dobbelt dørblad med 12 glas
felter og 2 fyldinger i hver dør

22.390 kr.

23.390 kr.
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Dørkarme.

Alle vores dørkarme er 40 mm. tykke og har en dørfals på 12 x 37 mm.
Dørkarmenes dybde afhænger af vægtykkelse. Dørkarm og væg skal være lige tykke for at
dørindfatningerne kan skjule mellemrummet mellem væg og dørkarm.
Hvis væggen er tykkere end 150 mm. anbefales dørkarme med en not til tilsætninger. Langt de
fleste dørkarme udføres på denne måde. Tilsætningerne udføres i 19 mm. S-lux plade
Vi kan lave dørkarme op til 230 mm. dybe. Dørkarmene samles med Skruer fra værkstedet.
Dørkarmene er uden dørtrin og skal tilvælges.

Dørtrin.

Vores dørtrin er 30 mm. tykke, og har en
dørfals på 12 x 37 mm.
A = Dørtrins dybde

A = 50 - 120 mm.

Enkeltdør
Fyr = 200 kr. Eg = 300 kr. Mahogni = 300 kr.

A = Vægtykkelse = Dørkarms dybde
A = 50 - 120 mm. - Enkeltdør 2.280 kr. - Dobbeltdør 2.900 kr.
A = 121 - 150 mm. - Enkeltdør 2.980 kr. - Dobbeltdør 3.600 kr.
A = 151 - 190 mm. - Enkeltdør 3.280 kr. - Dobbeltdør 3.900 kr.
A = 191 - 230 mm. - Enkeltdør 3.580 kr. - Dobbeltdør 4.200 kr.

Dobbeltdør
Fyr = 260 kr. Eg = 360 kr. Mahogni = 360 kr.

A = 121 - 150 mm.
Enkeltdør
Fyr = 320 kr. Eg = 420 kr. Mahogni = 420 kr.
Dobbeltdør
Fyr = 380 kr. Eg = 480 kr. Mahogni = 480 kr.

A = 151 - 190 mm.

Enkeltdør
Fyr = 400 kr. Eg = 500 kr. Mahogni = 500 kr.
Dobbeltdør
Fyr = 460 kr. Eg = 560 kr. Mahogni = 560 kr.

A = 191 - 230 mm.

Enkeltdør
Fyr = 480 kr. Eg = 580 kr. Mahogni = 580 kr.

A = Dørkarm = 120 mm.
B = Tilsætning = 10 - 600 mm.

Dobbeltdør
Fyr = 540 kr. Eg = 640 kr. Mahogni = 640 kr.

(10 - 40 mm. udføres tilsætningerne i fyrretræ)

Enkeltdør 2.780 kr. - Dobbeltdør 3.400 kr.
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Herregårdsmidte,
dvs. at de 2 dørblade visuelt
har samme størrelse, men
det ene dørblad med
dørgrebet er væsentligt
større. Det betyder, at man
får en bredere indgang uden
at skulle åbne begge døre.
Der monteres ”snyde”
anslagslister så dobbeltdøren
fremstår symmetrisk når
dørene er lukket.

Tillægs pris 1.000 kr.
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Fyldinger i massivt fyrretræ med frise
Dørblad med 1 helt fyldingsfelt………………………………………………………………………………… 1.200 inkl. moms
Dørblad med 1 halv fyldingsfelt (fx. I bunden af glasdøre) ……..…………………………………… 700 inkl. moms
Dørblad med 2 fyldingsfelter……………………………………………………………………………………. 1.300 inkl. moms
Dørblad med 3-5 fyldingsfelter…………………………………………………………………………………..1.600 inkl. moms
Dørblad med 6-10 fyldingsfelter………………………………………………………………………………… 2.000 inkl. moms

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Fyldinger med udskæringer
Tillægs pris pr fylding:
Eksempel 1 og 2 ………………………………………………………..………………………………………………………..… 320 kr.
Eksempel 3 …………………………………………………………………………………………………………….…………….…680 kr.
Billede 4 …. .…………………………………………………………………………………………………………………….…… . 250 kr.

Special profiler og Kelhstød (Eksempel 3)
Opstarts pris (Special fremstillet profil værktøj)………………………………………………………….….2.500 kr.
Pris pr dørblad:
Dørblad med 1 fyldings felt…………………………………………………………………………………………………..800 kr.
Dørblad med 2 fyldings felter……………………………………………………………………………………………. 1.250 kr.
Dørblad med 3-4 fyldings felter…………………………………………………………………………………..……..2.200 kr.
Dørblad med 5-6 fyldings felter………………………………………………………………………….………..…… 2.900 kr.
Dørblad med 7-8 fyldingers felter ………………………………………………………………………………...…..3.700 kr.
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Retro låsekasse
For at opnå et mere retro udseende dør vil
opgradering af låsekasse, til en REX låsekasse
model 35-72 gør en forskel.

Mål i millimeter

Tillægspris 820 kr.

A = 57 mm.

E = 13 mm

Løssalgspris 1.280 kr.

B = 72 mm.

F = 25 mm.

Der følger 1 nøgler med til låsekassen

C = 83 mm.

G = 220 mm.

D = 150 mm.
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Låsekasse kan løfte døren til
et at andet niveau. Vi kan
tilbyde låsekasser i Poleret
messing, Bronze messing,
rustfristål eller sort malet alle
låsekasserne er med skarpe
hjørner.

Tillægspris 425 kr.
Løssalgspris 560 kr.
Der følger 1 nøgle med til
låsekassen samt slutblik

Rustfristål

Poleret messing
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Special dørhængsler, hængslerne er nogle vi bestiller hjem
fra opgave til opgave.

Messing hamborghængsel
115 x 39 mm.

Tillægspris pr.
Enkelt dør 680 kr.
Dobbeltdør 1.260 kr.
Løssalgspris pr. stk. 545 kr.

Messing hamborghængsel med
berliner knop 115 x 39 mm.
195 mm fra spids til spids

Tillægspris pr.
Enkelt dør 880 kr.
Dobbeltdør 1.660 kr.

Messing hamborghængsel med
Agern knop
115 x 39 mm.
185 mm. fra spids til spids

Tillægspris pr.
Enkelt dør 880 kr.
Dobbeltdør 1.660 kr.

Løssalgspris pr. stk. 665 kr.

Løssalgspris pr. stk. 665 kr.

Hamborghængsel med
agernknop i ubehandlet jern
109 x 38 mm.
166 mm. Fra spids til spids

Hamborghængsel med rund
knop i ubehandlet jern
109 x 38 mm.
150 mm. fra spids til spids

Hamborghængsel med ludo
knop i ubehandlet jern
123 x 45 mm.
180 mm. fra spids til spids

Tillægspris pr.
Enkelt dør 430 kr.
Dobbeltdør 810 kr.

Tillægspris pr.
Enkelt dør 430 kr.
Dobbeltdør 810 kr.

Tillægspris pr.
Enkelt dør 490 kr.
Dobbeltdør 960 kr.

Løssalgspris pr. stk. 350 kr.

Løssalgspris pr. stk. 350 kr.

Løssalgspris pr. stk. 380 kr.
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Monterings priser
Monterings priserne er ekskl. indkøb af indfatninger, men inkl. montering af indfatninger. Ved
indkøb af indfatninger faktureres dette separat.
Hvis arbejdet forgår uden for Storkøbenhavn på lægges der 15,30 kr. pr. kørte km inkl. moms
fra vores værksted i Nordhavn og retur.
Ekskl. Malerarbejde, og ekskl. Parkerings billetter

Døre som skal monteres på
eksisterende gamle
dørkarme.
Vi demonterer de gamle hængsler og
slutblik, reparer og gøre det maler klar, og
montere vores nye hængsler og slutblik,
så det passer sammen.
Tillægs pris pr dobbeltdør 1.640 kr. inkl.
moms
Monteringen skal ske samlet antal, ellers deles
montering op efter antal der kan monteres pr.
omgang.

Døre med karm.
Priserne for montering er inkl. demontering
af eksisterende dørkarm og bortanskaffelse.
EKSKL. Indkøb af dør indfatninger da der
findes mange varianter og priserne varierer.
Indkøb af indfatninger faktureres
efterfølgende. Inspiration til indfatninger kan
findes på www.kbhlistefabrik.dk
Ønskes der special fremstillet indfatninger så
de matcher de originale i ejendommen kan
det findes på næste side. Ekskl. Indkøb af
dør indfatninger. Køb af dør indfatninger
fakturaers efterfølgende.

Tillægs pris pr dobbeltdør 1.640 kr. inkl.
moms
Monteringen skal ske samlet antal, ellers deles
montering op efter antal der kan monteres pr.
omgang.

Antal døre.

Pris Inkl. Moms.

Antal døre.

Pris Inkl. Moms.

1

4.960 kr.

1

4.675 kr.

2

7.960 kr.

2

6.350 kr.

3

11.960 kr.

3

10.025 kr.

4

14.960 kr.

4

12.700 kr.

5

17.900 kr.

5

15.375 kr.

6

20.900 kr.

6

18.050 kr.

7

23.900 kr.

7

20.725 kr.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

26.900 kr.
29.900 kr.
32.900 kr.
35.900 kr.
38.900 kr.
41.900 kr.
44.900 kr.
47.900 kr.
50.900 kr.

8

23.400 kr.

9

26.075 kr.

10

28.750 kr.

11

30.425 kr.

12

33.100 kr.

13

35.775 kr.

14
15
16

39.175 kr.
41.575 kr.
43.975 kr.
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Special fremstilling af Indfatninger/Gerigter.
Fremstilling af indfatninger/gerigter så de matcher de eksisterende indfatninger. Priserne er for fremstilling i fyrre træ
U/S træ kvalitet. Alle listerne leveres ubehandlet. Priserne er pr. dør, og forbruget pr dør er gjort op til ca.12 meter
Priserne er delt op i bredder. Max tykkelse er 27 mm.
Indfatninger til:
til:
1/Gerigter
dør. (12 meter)

70-100 mm.
4.989 kr.

101-130 mm.
5.808 kr.

131-150 mm.
6.548 kr.

151-180 mm.
7.188 kr.

2 døre. (24 meter)

6.442 kr.

7.569 kr.

8.676 kr.

9.315 kr.

3 døre. (36 meter)

7.895 kr.

9.330 kr.

10.803 kr.

11.443 kr.

4 døre. (48 meter)

9.347 kr.

11.092 kr.

12.931 kr.

13.571 kr.

5 døre. (60 meter)

10.800 kr.

12.853 kr.

15.058 kr.

15.698 kr.

6 døre. (72 meter)

12.253 kr.

14.614 kr.

17.186 kr.

17.826 kr.

7 døre. (84 meter)

13.706 kr.

16.375 kr.

19.314 kr.

19.953 kr.

8 døre. (96 meter)

15.159 kr.

18.136 kr.

21.441 kr.

22.081 kr.

9 døre. (108 meter)

16.612 kr.

19.898 kr.

23.569 kr.

24.209 kr.

10 døre. (120 meter)

18.064 kr.

21.659 kr.

25.697 kr.

26.336 kr.

11 døre. (132 meter)

19.517 kr.

23.420 kr.

27.824 kr.

28.464 kr.

12 døre. (144 meter)

20.970 kr.

25.181 kr.

29.952 kr.

30.592 kr.

13 døre. (156 meter)

22.423 kr.

26.943 kr.

32.080 kr.

32.719 kr.

14 døre. (168 meter)

23.876 kr.

28.704 kr.

34.207 kr.

34.847 kr.

15 døre. (180 meter)

25.328 kr.

30.465 kr.

36.335 kr.

36.974 kr.

16 døre. (192 meter)

26.781 kr.

32.226 kr.

38.462 kr.

39.102 kr.

Hvis indfatninger / gerigter skal være tykkere ind 27 mm. kan dette udføres for en tillægspris på 225 kr. pr dør. Max
tykkelse 33 mm.

Vi kommer altid ud og måler op, og kommer med et uforpligtende tilbud ud fra prislisten, så
der ikke opstår nogle misforståelser.
Ved accept af tilbud, udarbejdes tegninger af døren/dørene hvor du kan se proportionerne, og evt.
komme med ændringer. Ved accept af tegninger, kan vi starte op på fremstilling i vores værksted ud i
Nordhavn. Leveringer er meget svigende. Vi kan typisk levere inde for 6 - 12 uger. Vi kan desværre
ikke udføre maler arbejde, men vi kender nogle dygtige maler som har malet mange af vores døre, som
vi kan give dig kontakt info på.
Alle spørgsmål og bestillinger sendes til info@nordhavnssnedkeren.dk For akutte spørgsmål kan man
ringe eller sende SMS til mig på 60 89 46 77 mellem kl. 06.30 – 14.00

Mvh. Peter Broe Stummann - Nordhavnssnedkeren ApS
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