
Med känsla för trä

designad 
vårddörr

Två dörrar i en – för ökad säkerhet  

För vårdanläggningar 

med höga krav 

på patient- och 

personalsäkerhet. 



Dubbelt upp för säkerheten 

Vårddörren är framtagen speciellt för vårdanläggningar och olika typer 

av anstalter med höga krav på patient- samt personalsäkerhet. Dörren 

bygger på en unik konstruktion med ett mindre dörrblad inuti en större 

ramdörr. Den kan användas i vårdmiljöer där kraven på användbarhet 

och hållbarhet är lika viktiga som det estetiska uttrycket.

L IKA  TRYGG SOM VACKER

Syftet med dörren är förbättra vårdmiljön för både patienter och personal 

med det estetiska uttrycket som läkande kraft. Exempel på lämpliga miljöer 

är anläggningar för rättspsykiatrisk vård och andra former av tvångsvård. 

Konstruktionen gör att den inre dörren kan öppnas om en patient behöver 

akut hjälp eller barrikaderar dörren från insidan. När man vid daglig använd-

ning öppnar dörren följer den mindre dörren med i rörelsen. På så sätt ökas 

säkerheten och stabiliteten i hela dörren. 

     Vårddörren erbjuds med valfria mönster och ytskikt som t ex knivskuret 

faner i önskat träslag. Karmen består av en furustomme med pålimningar 

av massivt ädelträ från särskilt utvalda stockar. Det ger dörren ett exklusivt 

utseende och gör att den tål slitage över lång tid. Dörren bygger på samma 

grundprincip som övriga designade trädörrar från Orresta Dörr. Vackra detaljer  

i finstämda proportioner kombineras med hög säkerhet och tydlig funktion.



Vårddörren används bl a i Sveriges säkraste 

vårdanläggning, Helix, strax utanför 

Flemingsberg. De rigorösa säkerhetskraven 

återspeglas i alla bygglösningar, hela vägen 

från den höga yttermuren till patienternas 

rum där vårddörrarna används. Orresta Dörr 

och Daloc har tillsammans levererat 

majoriteten av dörrarna till Helix. Daloc-

koncernens samlade kompetens och erfaren-

het resulterade i ett totalåtagande, med allt 

från vackra ekdörrar till alla typer av säker-

hetsdörrar i stål. Byggprojektet präglades av 

ett nära samarbete mellan alla inblandade. 

Samtliga special- och standarddörrar kombi-

nerar användbarhet samt hållbarhet med  

tilltalande design. 

På det större dörrbladet finns fasade gångjärn i 
överkant, vilket minskar risken för patientskador. 
Övrig beslagning anpassas efter behov och kan 
styras elektroniskt eller manuellt.
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Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås.

021-31 00 40. Fax 021-31 00 59.

www.classifieddesign.se

www.orrestadorr.se

MED KÄNSLA FÖR TRÄ
Orresta Dörr är ett bolag inom Dalockoncernen. Vi kompletterar 

Dalocs rationella dörrtillverkning med exklusiva, kundanpassade 

trädörrar och glaspartier. Speciallösningar, där ögats och handens 

känsla spelar stor roll, är vår styrka.

   Som arkitekt ska du enkelt få hjälp att pröva vad som är möjligt 

att tillverka och till vilken kostnad. Kontakta alltid arkitektsupport 

021-310040 så hjälper vi dig oavsett var i processen du är – allt från 

funderingar till konkreta ritningsförslag.


