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En unik dörr blev stor succé
Kaski är ett ﬁnskt familjeföretag i andra generationen. I vårt
sortiment ﬁnns träpaneldörrar och lackerade dörrar. Kaskis
produkter säljs i Norden genom framför allt byggmaterialhandeln. Dessutom når företagets produkter marknaden via
nyproduktion av villor.
Dörrfabriken Kaski grundades av Eero Kaski 1978, efter att
snickartraditionen hade gått från far till son i ﬂera generationer i familjen Kaski. Även Eero kom att arbeta med trä och
byggnation och som yrkesskicklig hantverkare byggde han
enkelt sitt eget hus. Men en sak bekymrade honom: han
kunde inte hitta ordentliga dörrar någonstans. Som initiativrik
ung man tillverkade han då rejäla ytterdörrar av trä till sig
själv. Dörrarna var av hög kvalitet och snart började bekanta
i trakten beställa Eeros dörrar. Ryktet om de välbyggda
dörrarna spred sig och efterfrågan ökade snabbt i hela landet.
Så började historien om ytterdörrar av högsta kvalitet i Finland
och begreppet Kaski-dörrar. God ﬁnsk yrkeskicklighet och
över trettio års erfarenhet syns i kvalitet och formgivning.
Idag arbetar ett hundratal yrkesskickliga hantverkare på Kaski.
Produktsortimentet har ökat från laserade träpanelklädda
dörrar till lackerade dörrar med HDF-ytbeklädnad och i näst
intill helt valfri färg. Samma principer gäller idag som på
1970-talet: god service och högkvalitativa produkter.
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”När gäster kom på besök, imponerades alla
av den robusta ytterdörren av hög kvalitet.

Så uppstod begreppet Kaski-dörr.”
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”En dörr blir aldrig vackrare
än i sin rätta miljö.” (Eero Kaski)
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Träpaneldörrar
KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR: Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978.

Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan
beslag. U-värde från 0,89. Karmdjup 128 mm. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.

4

BANGKOK

BERLIN

BRYSSEL

CHICAGO

FRANKFURT

HONG KONG

LONDON

LOS ANGELES

MEXICO CITY

MOSKVA

NEW YORK

PARIS

Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Träpaneldörrar
GENERELLA DATA: Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet.

Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med
Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Modulstorlekar 9/10–20/21.
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För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Ratia
KOLLEKTION RATIA: Modeller ritade av den internationellt kände formgivaren Ristomatti Ratia. Dörrarna är klädda

med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Tillverkade i Thermoutförande, U-värde från 0,57. Flera modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Som standard släta på insidan.
Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till

samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. RATIA 1 och 2 levereras som standard
med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. RATIA 3 har dekorknappar av HDF. RATIA 4 har
dekorknappar av mässing. RATIA 5 har dekorknappar av aluminium. RATIA 8 har dekor av genomgående akrylglas.
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RATIA 1

RATIA 2

RATIA 3

RATIA 4

RATIA 5

RATIA 6

RATIA 7

RATIA 8

Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Ratia

”Dörren och människan beﬁnner sig
i en ömsesidig process. Människan
lever nära dörren, därför måste
dörren vara du med människan. Jag
ville tillföra dörrarna också modern
arkitektur, men dock så, att dörrmodellerna blev tidlösa. Dörren får
inte heller dominera eller konkurrera med huset, utan stödja husets
gestalt. Dörren måste samtidigt vara
både sensibel och stram.”
Ristomatti Ratia, formgivare

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Skärgård
KOLLEKTION SKÄRGÅRD: Traditionell design mixad med moderna inslag och dekorlistning. Dörrarna är klädda med väderbeständig
HDF-board och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Tillverkade i Thermo-utförande, U-värde från 0,57. Som
standard släta på insidan. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Skärgård
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till

samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas,
men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Etsad spröjs (Lysekil), Klisterblyspröjs (Klädesholmen).
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För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Design
KOLLEKTION DESIGN: Kaskis egendesignade ”funkisdörrar” för modern arkitektur och nutida kundönskemål. Dörrarna är klädda
med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Alla i Thermo-utförande, U-värde
från 0,57. Flera modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Levereras utan beslag. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Design
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till

samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas,
men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Modulstorlekar 9/10–20/21. Som standard släta på insidan.
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För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Soldrömmar
KOLLEKTION SOLDRÖMMAR: Vår Italieninspirerade kollektion Soldrömmar har rönt stor uppmärksamhet för sin utmanande design.

Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Kan fås i
Thermo-utförande och brand- och ljudisolerade. Som standard släta på insidan. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Soldrömmar
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till

samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med Crepiglas, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat. Modulstorlekar 9/10–20/21. Levereras utan beslag.
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RIMINI

SIENA

TORINO

VENEZIA

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Classic
KOLLEKTION CLASSIC: Klassisk design som passar de ﬂesta hus och människor. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDFboard och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Kan fås i Thermo-utförande, U-värde från 0,57, och som
brand- och ljudisolerade. Som standard släta på insidan. Modulstorlekar 9/10–20/21. Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.

14

FALUN

GÄVLE

GÖTEBORG

HAPARANDA

HELSINGBORG

KARLSTAD

KIRUNA

LULEÅ

MALMÖ

MORA

PITEÅ

RÄTTVIK

Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Classic
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad

till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med
Crepi-glas, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat. Etsad spröjs (Haparanda). Levereras utan beslag.
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YSTAD
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ÖSTERSUND

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Balkongdörrar
KOLLEKTION BALKONGDÖRRAR: Dessa är konstruerade på

samma sätt som våra ytterdörrar, men med mycket ljusinsläpp
och utseende som en traditionell balkongdörr. Vissa går att få
som brand- och/eller ljudisolerade. De ﬂesta går även att få
i Thermo-utförande, tjocklek 86 mm. Som standard släta på
insidan. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög.
Pardörrsutförande ﬁnns som tillval.

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-

balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och
lackerade vita som standard, men går att få med aluminiumklädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu. Spårfräst dekor.
Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi,
Katedral, Cotswold eller Etsat. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.
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BERGSGÅRDEN 1

BERGSGÅRDEN 2

SUNDBORN 2

BERGSGÅRDEN 3

BERGSGÅRDEN 4

SUNDBORN 1

SUNDBORN 3

SUNDBORN 4

SUNDBORN Helglas

Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Projekt- och Sidodörrar
Projektdörrar
GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med

LVL-balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board
och lackerade vita som standard. Kraftig karm av kvistfri furu.
Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.
Dörrarna offereras enligt önskemål med till exempel
elslutbleck, tittöga, nyckeltub, karmöverföring, microlås,
dörrstängare med mera.

Sidodörrar
KOLLEKTION SIDODÖRRAR: Populära prisvärda modeller för till

exempel uthus, ekonomibyggnader och gäststugor. Aluminiumförstärkt HDF-board, limmat ramträ, förstärkt med LVL-balk,
total tjocklek 62 mm. Tröskel i massiv oljelaserad björk.
U-värdet från 0,89. Tätningslist i dörrbladet.
GENERELLA DATA: Dörrarna är klädda med dekorspårad väder-

beständig HDF-board och lackerade vita som standard men går
att få i andra kulörer. Karm av kvistfri furu, lackerad till samma
nyans som dörrbladet. Som standard släta på insidan. Levereras
utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.

BODA

DANHOLN

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Sidopar tier
SIDOPARTIER OCH ÖVERLJUS: Praktiskt och trevligt komplement som ger enkeldörren pardörrskänsla eller gör pardörren

ännu mer imponerande. Samma karmkonstruktion och fyllning som i matchande ytterdörr. De allra ﬂesta sidopartierna
går att få som antingen öppningsbara eller fasta. Total tjocklek 62 eller 86 mm (Thermo).
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Sidopar tier
GENERELLA DATA: De öppningsbara sidoljusen integreras alltid i dörrens karm och bildar därmed en 1,5 pardörr. De lackerade

sidopartierna är vita som standard men går att få i andra kulörer. Modulstorlekar 3/4/5–20/21. Levereras som standard med
klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat.

VLA1

VLA2

VLA3

KSI1

KSI2

KYI

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Bastu och Garage
Bastudörrar

Garageportar

KOLLEKTION BASTU: Finska bastudörrar vet hur

KOLLEKTION GARAGE: Våra garageportar är speciellt
konstruerade för att tåla många öppningscykler. Lackerade
vita som standard men går att få i andra kulörer (Monza
levereras obehandlad). Ram av kvistfri furu.

man håller kylan ute och värmen inne. Levereras
utan beslag, tröskel och ytbehandling.
GENERELLA DATA: 40 mm ramträ, 4 mm härdat

glas. Båda dörrsidorna har 95 mm obehandlad,
kvistfri furupanel. Modulstorlekar 7/8/9–
19/20/21.

ECKERÖ

MARIEHAMN

GENERELLA DATA: Dekorspårad väderbeständig HDF-board eller

stående furupanel (Monza). Totaltjocklek 40 alternativt 62 mm.
Slät insida, med monterad utanpåliggande spanjolett. Levereras
utan låscylinder och tröskel. Modulstorlekar 24/25–20/21.

MONZA

Garageportar forts.

NÜRBURGRING

SILVERSTONE

Observera att våra garageportar självklart kan beställas med en design som matchar de ﬂesta av våra ytterdörrar!
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Förrådsdörrar
Förrådsdörrar
KOLLEKTION FÖRRÅDSDÖRRAR: Stadiga och stabila förrådsdörrar i tidlös design. Går även att få i ﬁskbensmönstrat utförande. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold
eller Etsat. Levereras utan beslag. Dörrarna levereras obehandlade. Lasyr kan fås på beställning.

GENERELLA DATA: BOTÄKT och SUNNANÖ har 53 mm stomme. UVBERGET, KNIVA och STRAND har 40 mm

stomme. Alla dörrar är klädda med 12 mm furupanel på båda sidorna. Allt glas är 2-glas isolerruta. Tröskel av
obehandlad furu. Karmdimension 44 x 94 mm. Modulstorlekar 8/9/10–19/20/21.

BOTÄKT

SUNNANÖ

UVBERGET

KNIVA

STRAND

Kaskis unika dörrkonstruktion
(Avser ej förrådsdörrarna ovan.)

Kvistfri limträkarm 53 x 115 mm
4 justerbara gångjärn med
bakkantsäkring (från
modulstorlek 21)

Lamellimmat, ﬁngerskarvat och
kvistfritt karm- och ramträ

Dubbel tätningslist

Förstärkt med LVL-balk

Aluminiumskiva

Isolering
EPS 150 Graﬁt

Tjocklek dörrblad
86 mm (Thermo)
62 mm (standard)
25 mm hög tröskel av
oljad björk och med
aluminiumutsida
HDF ut- och insida

3-glas isolerruta
T4-20 argon, selektiv

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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Basfakta och färgval
Kaskis ytterdörrar i korthet
• CE-märkta • 12 års formgaranti • Ramverk förstärkt med LVL-balk (ﬂerskiktslimmad plywood) • 3-glas isolerruta med argonfyllt, härdat energiglas i de ﬂesta produkterna • Förstklassig värmeisolering • Thermo-konstruktion som tillval • Kraftig limträkonstruerad karm • Tätningslist i både karm och dörrblad. • Justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn •

Material och Miljö
Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverkningsprocessen är
optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är i möjligaste mån miljövänligt och vattenbaserat.

Lackerade HDF-ytterdörrar
Dörrstommen är förstärkt med LVL-balk och aluminiumplåt. Dörramen består av ﬁngerskarvat, kvistfritt och lamellimmat trä.
Ytbeklädnaden består av väderbeständig HDF-board. Som isolering används polystyren. Dörrkarmen består av ﬁngerskarvat,
målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumproﬁl.

Ytterdörrar med träpanel
Dörrstommen består av ﬁngerskarvat, kvistfritt och lamellimmat ramträ klätt utvändigt med kvistfri furupanel. Isoleringen består
av polystyren. Dörrkarmen består av laserat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumproﬁl.

Ytbehandling av ytterdörrar
Dörrar med HDF-beklädnad skyddsprimas, grundmålas och lackeras sedan vita som standard, men valfri färg enligt NCS S- och
RAL-skalan, kan fås mot beställning. Träpaneldörrarna levereras laserade i valfri standardkulör enligt nästa sida. Lasyrerna hittas
på Pinotex’ eller Teknos Woodex’ färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på träpaneldörrarna.
Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

Beslag och gångjärn
Dörrar levereras som standard med fyra stycken (3 st för modul 20) justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn, låskista och slutbleck,
men exklusive yttre behör såsom låscylinder och handtag. Dessa kan beställas som tillbehör. Låskistan är som standard av typ
ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck. A/B-måtten är 86/22 för Thermodörrarna och 62/22 för Standard 1,0-dörrarna.
Dessa mått, och typ av låskista, behöver en leverantör veta för att att kunna tillhandahålla rätt låscylinder med tillbehör.

Brand- och ljudisolerade dörrar
De ﬂesta av Kaskis dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade och är då klassade som R’w 40 dB. Dörrarna har testats enligt
ﬁnska VTT-institutets standarder för den europeiska marknaden. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och
med en speciell, brandsvällande extra list blir dörren brandklassad enligt EI30. Dörrarna har testats enligt ﬁnska VTT-institutets
standarder för den europeiska marknaden. Konstruktionerna avviker något från standarddörrar men har oförändrat utseende.

Glasalternativ

>

Som standard levereras de ﬂesta dörrarna med klarglas eller
Crepi-glas, men ytterligare glasalternativ ﬁnns att välja mellan, till
exempel Katedral, Cotswold eller Etsat. Glaset är härdat där det
krävs. Laminerat glas går att få som tillval.

Garantier
Kaski ger 5 års fabriksgaranti för alla ytterdörrar samt 12 års formgaranti. Garantin gäller inte för dörr som monterats i fasad utan
skyddande konstruktion enligt underhållsföreskrifterna. Kaski
förbehåller sig rätten till löpande konstruktionsändringar
och utveckling. Se vår hemsida www.kaski.se för fullständiga
grantivillkor.

Crepi

Katedral

Cotswold

Etsat

Specialtillverkning
Kaski erbjuder naturligtvis specialtillverkning av dörrar efter
kundernas önskemål. Det kan röra sig om allt ifrån en enskild
byggherre som vill ha sin egen design på entrémiljön, till större
hyreshus eller radhuskomplex, som behöver matchad formgivning,
eller av olika anledningar särskilt anpassad konstruktion.
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Alla våra dörrar kan fås i en mängd variationer vad gäller kulör, tjocklek, glas, trösklar med mera.

Basfakta och färgval
Thermodörr

Standarddörr 1,0

Marknadens Varmaste Ytterdörr.
Kaski har utvecklat en ytterdörr med
Thermo-konstruktion som förbättrar
isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra
HDF-ytterdörrar kan fås med Thermokonstruktion. Dörrens utseende
förändras inte, men värmevärdena blir
bättre. Med Thermokonstruktion kan
U-värden ända ned till 0,57 uppnås.

Med 1,0-dörr menas att
dörren har ett U-värde på
max 1,0 vilket anses som
standard i branschen.
1,0-dörren är tunnare
än Thermodörren men
uppfyller de senaste
kraven på U-värde.

DÖRRBLAD

86 MM

DÖRRBLAD

62 MM

Täckfärger standard
Alla lackerade dörrar levereras vita
som standard men valfri färg enligt
NCS S- och RAL-skalan kan fås mot
beställning och kostnadstillägg.
Några av våra populäraste kulörer
visar vi här till höger.

Röd
NCS S 4050-R

Blå
NCS S 6020-B

Ljusgrå
NCS S 1502-Y50R

Grön
NCS S 5020-G70Y

Gul
NCS S 2040-Y20R

Mörkgrå
NCS S 6000-N

Kaski Svart

Kaski Mörkgrå

Kaski Ljusgrå

Kaski Brun

Kaski Furu mörk

Kaski Furu ljus

Vit
NCS S 0502-Y

Exempelbildernas nyanser kan avvika
något från verkligheten.

Lasyrer standard
Till höger visas de lasyralternativ som
ﬁnns att tillgå för kollektion Träpaneldörrar.
Lasyrerna hittas på Pinotex’ eller
Teknos Woodex’ färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i
grundpriset på Träpaneldörrarna.

Kaski Vit

Exempelbildernas nyanser kan avvika
något från verkligheten.

För fullständiga speciﬁkationer och ytterligare inspiration, var god se vår hemsida www.kaski.se
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