Klassade dörrar möter design i världsklass

classified
design
Move, Block
och Light.
Tre spektakulära
dörrserier
med design
i världsklass

Dörrar för höga krav

”

Inom koncernen har vi alltid haft en ständig strävan
att inspirera, överraska och överträffa våra kunders
förväntningar på dörrar. Vår strävan bottnar i ett
intresse för form och en förståelse för att designen
är en självklar del av våra produkter. Vårt arbete med
designfrågor är ständigt pågående. Mer än 60 års
dörrkunskap har gjort oss övertygade om att vi alltid
kan ta ett steg ytterligare. Våra satsningar har också
gett oss förutsättningar att tänja gränserna för
hur en dörr kan se ut och fungera. Kollektionen
Classified Design är början på ett nytt kapitel inom
modern dörrdesign. Dörrarna kombinerar klassade

”

konstruktioner med design i världsklass.

Inga-Lisa Johansson
Koncernchef Dalockoncernen
där Orresta Dörr ingår

Vi har bjudit in några av
Skandinaviens mest erkända
formgivare för att tillsammans
hitta outforskade möjligheter och
uttryck inom modern dörrdesign.

Orresta Dörr ingår i Dalockoncernen som är

inte fördyrar projekten orimligt. Här tillverkas

Skandinaviens främsta tillverkare av säkra

också dörrar med dold karmlösning och exklu-

dörrar i trä och stål. Sortimentet spänner över

siv mönsterlagd faner.

hela bredden av brand-, ljud- och inbrottsklassningar.

SÄKRA DÖRRAR

I samarbete med de framgångsrika formgivarna Monica Förster, Thomas Sandell, Kasper
Salto och Thomas Sigsgaard har vi skapat trädörrskollektionen Classified Design. Kollektionen innehåller dörrfamiljerna Move, Block och
Light. Läs mer om dörrarna och tankarna bakom på följande sidor!

Våra dörrar provas och certifieras enligt gällande regler och EN-standarder allt eftersom de
införs. Kraven på klassningar är olika i olika
miljöer. Vi har kompetensen som gör att du kan
vara säker på att få produkter som både uppfyller klassningskraven och dina egna krav på
estetik.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
På Orresta Dörr, utanför Västerås, tillverkas
Classified Design med stor valfrihet när det

För mer information om Classified Design, andra

gäller klassningar, färger och mått. Orresta Dörr

produkter eller idéer är du välkommen att höra av

är specialiserat på att förverkliga önskemål om

dig till Orresta Dörr – 021- 31 00 40 – oavsett var

specialdesignade trädörrar och glaspartier som

i processen du befinner dig.

Move

” Move är inspirerad av den osynliga luftrörelse som uppstår när man går genom ett
rum. Den stelnade rörelsen bryter av dörrbladets släta yta. Den kan plockas upp
och kombineras med andra tredimensionella designelement
i miljön, exempelvis gardiner. Genom att använda de olika
rörelserna i dörrfamiljen repetitivt skapas intrycket av spännande förflyttningar .

”
Monica Förster

Move

Classified Design

Mjuka, böljande rörelser
med evigt liv.
Dörrarna i Move-familjen har fångat och förevigat böljande rörelser
som skapar oväntade, tredimensionella element. Rörelsen i dörrbladet blir effektfull som enda rundade form i en stram miljö. Den kan
också förstärkas genom att addera andra mjuka former i interiören,
exempelvis textilier eller armaturer. Att låta formen fortsätta i golvets
dekor ger ytterligare liv. Flera Move-dörrar i rad skapar ett intressant
helhetsintryck av rörelse, särskilt om olika dörrar i familjen varvas
med varandra.
UTFÖRANDEN
Dörrarna kan fås med målad yta i ett stort antal slitstarka standardkulörer eller i specialkulör. Move levereras som standard med träkarm, men kan kombineras med vår egentillverkade stålkarm i miljöer
med extra höga krav på stryktålighet. De är 210 cm höga och mellan
70-130 cm breda, men kan också tillverkas i andra mått. Dörrarna är
avsedda för inomhusbruk, framförallt i offentliga miljöer. De kan fås
med ett antal olika klassningar för att klara olika krav.

Move 1

Move 2

Block

” Kartbilder har en spännande förmåga att
skapa omedelbara associationer och förflytta människor i tanken. Block består av
utsnitt ur kartor som stiliserats till mönster
och frästs in i dörrbladen. Tanken är att du ska kunna få
mönster utifrån precis den plats du vill. Ett hotell eller kontor
kan exempelvis ha dörrar med kartor över sina egna kvarter.

”

Thomas Sandell

Move

Classified Design

Följ Cha mps-Élysées
till triumfbågen.
Idén bakom dörrfamiljen Block innebär att den kan göras i oräkneliga
varianter. Stiliserade, nedfrästa utsnitt ur kartbilder – nutida, historiska, med vägnät, tunnelbanenät, kanaler etc – ger dig möjlighet att
skapa skräddade lösningar för olika miljöer. Du kan exempelvis följa
den parisiska paradgatan Champs-Élysées i dörrbladen längs en hel
korridor. Eller låta ett eller flera dörrblad dekoreras med mönster
skapade utifrån det berömda kanalsystemet i Venedig eller Londons
tunnelbanesystem.
UTFÖRANDEN
Dörrarna kan fås med målad yta i ett stort antal slitstarka standardkulörer eller i specialkulör. Block levereras som standard med träkarm,
men kan kombineras med vår egentillverkade stålkarm i miljöer med
extra höga krav på stryktålighet. De är 210 cm höga och mellan 70130 cm breda, men kan också tillverkas i andra mått. Dörrarna är
avsedda för inomhusbruk, framförallt i offentliga miljöer. De kan fås
med ett antal olika klassningar för att klara olika krav.

Washington

Paris

Light

” Dörren

utgör ett stycke spännande

design i arkitekturen. Den tar oss från
ett rum till ett annat. Vi kan inte veta
hur det ser ut eller vad som pågår i
rummet intill så länge dörren är stängd. För att förtydliga den
intressanta kontrasten mellan olika sidor av dörren har vi valt
att addera ljuskällor. Ljuset markerar också dörren, gör den synligare i rummet.

”
Kasper Salto & Thomas Sigsgaard

Move

Classified Design

Ett pärl band av ljus
som känner din närvaro.
Dörr 1 och 2 i Light-familjen har diskreta armaturer med LED-ljus
placerade strax ovanför lås och trycke. Belysningen känner av din
kroppsvärme och tänds när du närmar dig. Ljuset gör det lätt att
hitta nyckelhålet även där allmänbelysningen är dämpad. Dörr 3
i familjen har en diodslinga som lyser upp dörrbladets kontur från
låset och upp längs överkanten. Light kan användas som solitär eller
flera i rad, exempelvis i en hotellkorridor, för att skapa ett effektfullt
pärlband av ljus. Ljuskällan finns i flera färger, vilket ger möjlighet att
följa upp eller bryta av nyanser i omgivningen. Olika färgsättningar
skapar också olika uttryck, vilket kan användas för att särskilja olika
våningsplan eller avdelningar.
UTFÖRANDEN
Dörrarna kan fås med fanerad, laminerad eller målad yta. Light levereras som standard med träkarm, Light 1 och 2 kan också kombineras
med vår egentillverkade stålkarm i miljöer med extra höga krav på
stryktålighet. De är 210 cm höga och mellan 70-130 cm breda, men
kan också tillverkas i andra mått. Dörrarna är avsedda för inomhusbruk, framförallt i offentliga miljöer. De kan fås med ett antal olika
klassningar för att klara olika krav.

Light 1

Light 2

Light 3
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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
021-31 00 40 så hjälper vi dig oavsett var i processen du är – allt från
funderingar till konkreta ritningsförslag.

Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås.
021-31 00 40. Fax 021-31 00 59.
www.classifieddesign.se
www.orrestadorr.se

