
1

Ett svensktillverkat  

hantverk från norra Norrland

för kallt klimat 
och varm passion



2

om oss
Polardörren är ett svensktillverkat hantverk sedan 1946 från norra Norrland.

Vår vision är att bli marknadens mest kreativa och flexibla ytterdörrstillverkare. Att genom vårt hantverk tillverka dörrar 

av hög kvalité och vacker design. Vår styrka är vår förmåga att anpassa oss efter kundens behov och önskemål.

 

Polardörren vill ändra hur man ser på en ytterdörr. Den gör mer än håller kyla och vind borta, en ytterdörr skapar värme 

och trygghet! Hos oss finns en stor vilja att lära och utveckla, därför samarbetar vi med många professionella aktörer, 

såsom SP-Statens Provningsanstalt, industridesigners, konstruktörer och innovativa design- och teknikdrivna företag, 

för att kunna möta marknadens krav på kvalité och form.

 

Inspiration kommer av latinets inspiro och betyder inblåsa, väcka liv i, ett stimuli som sätter igång mental verksamhet. 

Oavsett om du hämtar din inspiration under en skogspromenad, vid en sjö, eller genom att titta i ett magasin - ytterdörren 

du väljer till ditt hem kommer återspegla vem du är!

Din ytterdörr ska utstrålar det du vill förmedla. Välj en dörr ur vårt breda sortiment, svensktillverkat 

eller ett sparsammare alternativ, klassiska, moderna eller tidlösa. Oberoende av vilken stil eller krav 

du har finns det en dörr som passar dig!

SV
EN
SKTILLVERKAD

YTT E R D ÖRR

från

PITEÅ
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Ambassad  

AMBASSAD 0137 AG
Ek, dekorlagd utsida, slät insida, maskinantikt klarglas, 
sparkplåt som standard. 10*21.
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AMBASSAD 0137 UG
Ek, dekorlagd utsida, slät insida, sparkplåt som standard. 

10*21.

Ambassad

NYHET!
Gammal klassiker  

i ny tappning
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Akvamarin 

Akvamarin 0100 KG
Vit, kulör, klarglas, spårfräst utsida med dekorplattor, 
slät insida. 9*21, 10*21.  
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Altanytterdörr 

ALTANYTTERDÖRR 027 KG
Spårfräst utsida, slät insida, klarglas.  

9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21 

Glashöjder 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, helglas.  
Linjeras mot fast eller öppningsbart fönster.

Exempel på indelning av altandörr. Kontakta din bygghandel för mer information.
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Ametist 

AMETIST 0106 UG
Vit, kulör, spårfräst utsida med dekorplattor, slät insida. 
9*21, 10*21.  
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Apatit 

APATIT 0135 KG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas. 

9*21, 10*21.  
PD 12*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Arrow 

ARROW 058 UG 
Vit, kulör, mönstring i svart massiv gummirem, slät insida. 
9*21, 10*21.  
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Bernsten 

BERNSTEN 0105 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, 

klarglas. 9*21, 10*21.  
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Beryll 

BERYLL 0104 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, 
slät insida, ornamentglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Big Triangle 

BIG TRIANGLE 0115 AG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, maskinantikt 

klarglas. 10*21.  
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Bumble Bee 

BUMBLE BEE 072 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i serien 
System 1 som har lös spröjsdekor utsida. 9*21, 10*21.  
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Chester 

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

CHESTER 059 UG
Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF 
utsida, slät insida. 9*21, 10*21.  
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.
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Dalmas 

DALMAS 0131 UG
Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF utsida, 
slät insida. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Dalmas 

DALMAS 0131 HG
Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF, ingen 

glaslist utsida, slät insida, hamrat glas. 
9*21, 10*21. 

PD 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Defensor 

DEFENSOR  008 FG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, frostat laminerat glas, 
rostfri sparkplåt, dolda gångjärn, ASSA 90001. 9*21, 10*21. 
PD 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Defensor Light 

DEFENSOR LIGHT 0118 G
Vit, kulör, design som Defensor, men med 

3 st standardgångjärn, ornamentglas. 
9*21, 10*21.  

PD 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Deja Vu 

DEJA VU 0127 HG
Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF utsida, slät insida, 
hamrat glas, utan glaslist på utsida. 9*21, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Diagonal 

DIAGONAL 0114 FG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, 

frostat glas. 10*21.
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8 Square 

8 SQUARE 0129 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. 
9*21, 10*21.  
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Empire 

EMPIRE 074 FG 

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i serien 
System 1 som har lös spröjsdekor utsida. 9*21, 10*21.

PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Follow Me 

FOLLOW ME 0136 FG
Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, 
frostat glas. Utan glaslist på utsidan.  
9*19, 9*20, 9*21, 10*19, 10*20, 10*21.
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Garden 

GARDEN 0128 KG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas. 
10*21, 11*21, 12*21. 11- och 12-bredd mot tillägg. 

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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en dörr från polardörren
lyfter ALLA hem
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Horisont 1 

HORISONT 1, 0121 KG
Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, 

klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21.
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Horisont 3 

HORISONT 3, 0124 KG
Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, 
klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21.



28

Insikt 

INSIKT 0125 KG
Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, 

klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Jonia 

JONIA 067 UG
Vit, kulör, spårfräst dekorplatta utsida, slät insida. 
9*21, 10*21.



30

Juvel 

JUVEL 0134 KG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas. 

9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Kadett 

KADETT 032 G
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 
insida, ornamentglas. 9*21, 10*21.
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Kristallen 

KRISTALLEN 054 AG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida,  

maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.  
PD  14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Kristallen Light 

KRISTALLEN Light 0122 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, 
ornamentglas. 9*21, 10*21. 
PD  14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Lady 

LADY 053 AG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 

insida, maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.
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Lady Light 

LADY Light 0123 G
Vit, kulör, spårad utsida, slät insida, 
ornamentglas. 9*21, 10*21.
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Miami 

MIAMI 079 G
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, 

färgat glas. 10*21.



37

Månsten 

MÅNSTEN 0112 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, 
slät insida, ornamentglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Noblesse 

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information.  Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

NOBLESSE 0126 BG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, blyinfattat 
glas. Rött eller blått. Blyinfattningen är ett genuint 
hantverk och kan inte maskintvättas. Vi kan därför 

inte garantera absolut renhet av glas och list. 
9*21, 10*21. 

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.
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Norrsken dekor 

NORRSKEN DEKOR 045 AG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida, 
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning 
av pardörr. Kontakta 
din bygghandel för 
mer information. 
Variera ännu mer med 
sidoljus. Se sid 84.
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Norrsken dekor 

NORRSKEN DEKOR 045 UG 

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida. 
9*21, 10*21. 

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning 
av pardörr. Kontakta 
din bygghandel för 
mer information. 
Variera ännu mer med 
sidoljus. Se sid 84.
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Norrsken Light 

NORRSKEN LIGHT 046 AG
Vit, kulör, spårfräst utsida, spårfräst insida, 
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Nostalgi 

NOSTALGI 0133 BG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, blyinfattat 
glas. Rött eller blått. Blyinfattningen är ett genuint 
hantverk och kan inte maskintvättas. Vi kan därför 

inte garantera absolut renhet av glas och list.  
9*21, 10*21.
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Numero 

NUMERO 087 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, 
frostat glas, max två siffror i bredd. 
9*21, 10*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

få husnumret som

fönster på dörren!
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Opal 

OPAL 0111 FG
Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, slät 

insida, frostat glas. 9*21, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Pärlemor 

PÄRLEMOR 0102 FG
Vit, kulör, slät utsida, dekorplattor, slät 
insida, frostat glas. 9*21, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Quattro 

QUATTRO 080 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i 

serien System 1 som har lös spröjsdekor utsida.  
9*21, 10*21. 

PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Rubin 

RUBIN 0103 FG
Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, 
slät insida, frostat glas. 9*21, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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RESIDENT 0139 AG
Enbart Ek. Dekorplattor utsida, slät insida, 

maskinantikt klarglas. Sparkplåt som standard. 
10*21.

Resident

NYHET!
Gammal klassiker  

i ny tappning
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Safir 

SAFIR 009 G 

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 
insida, ornamentglas. 9*21, 10*21. 

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Finns även i teak
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Safir 

SAFIR 009 UG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 
insida. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. 
Kontakta din bygghandel för mer 
information. Variera ännu mer 
med sidoljus. Se sid 84.

Finns även i teak



52

Seaview 

SEAVIEW  0116 KG
Vit, kulör, slät ut- och insida, klarglas.  

9*20 , 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Smaragd 

SMARAGD 044 AG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 
insida, maskinantikt glas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Smaragd 

SMARAGD 044 UG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst 

insida. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 

GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. 
Kontakta din bygghandel för mer 
information. Variera ännu mer 
med sidoljus. Se sid 84.
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Soluppgång 

SOLUPPGÅNG 0117 KG
Vit, kulör, slät ut- och insida, 8 mm HDF, 
ingen glaslist utsida, klarglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Square One 

SQUARE ONE 070 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat 

glas. Ingår i serien System 1. 9*21, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Stripe 

STRIPE 023 KG
Vit, kulör, slät utsida, glaslist i vit är standard, slät 
insida, klarglas. Glaslist i ek tillval. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Stripe C 

STRIPE CENTRERAD RUTA 0132 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas. 

9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Submarin 0 

SUBMARIN 0 033 UG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.  
9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Submarin 3 

SUBMARIN 3 035 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas. 

9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Sydsken 

SYDSKEN DEKOR 047 AG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida, 
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Sydsken Light 

SYDSKEN LIGHT 048 AG
Vit, kulör, spårfräst utsida, spårfräst insida, 

maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Tigeröga 

TIGERÖGA 0130 RG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, 
randigt glas (frostat/klart). 9*21, 10*21.
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Trapp 

TRAPP 019 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Tripp 

TRIPP 018 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas. 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Trull 

TRULL 021 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Tubmarin 1 

TUBMARIN 1 096 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas. 
9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Tubmarin 3 

TUBMARIN 3 098 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas. 

9*21, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Utkik 

UTKIK 083 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas. 
9*21, 10*21.
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Zirkon

ZIRKON 0140 UG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida. 

9*21, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. 
Kontakta din bygghandel för mer 
information. Variera ännu mer 
med sidoljus. Se sid 84.

NYHET!
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Ögonsten 

ÖGONSTEN 0107 KG 
Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, 
slät insida, klarglas. 9*21, 10*21.
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Allegro 

ALLEGRO 002 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Finns även som 4-spröjs

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Allegro 

ALLEGRO 002 UG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.  
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Blanco 

BLANCO 001 UG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida.  

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Facett 

FACETT 026 G 

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, 
ornamentglas. 9*21, 10*21.
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Förnuftig 

FÖRNUFTIG 017 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Igloo 

IGLOO 013 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas. 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Klyftig 

KLYFTIG 016 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Lapporten 

LAPPORTEN 003 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas. 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Lapporten 

LAPPORTEN 003 UG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 

GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Marin 

MARIN 037 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas. 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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Prisma 

PRISMA 006 G
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas. 

9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för 
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Finns även i teak
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Prisma 

PRISMA 006 UG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida. 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21. 
GP 24*21, 25*21.

Finns även i teak

Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.
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    A                          B                         A 

* Välj mellan linjering till fast eller öppningsbart sidofönster.
** Sidoljus B kan linjeras för serie System 1.
*** Sidoljus i teak har obehandlad furukarm på insida för lasyr eller målning.
**** Överljus i teak har sidstycke, insida i obehandlad furu för lasyr eller målning. 
Valfritt antal pinnspröjs.

Sidoljus 042 rak**, ***
Vit, kulör, teak, klarglas, ornamentglas. 3-6*20, 21.

Sidoljus 040 bågad
Vit, kulör, teak. Klarglas, 
ornamentglas. 3-6*20, 21.

Överljus 060****
Vit, kulör, teak, klarglas. Utan spröjs standard. 9, 10*2, 3, 14-18*2, 3.

Sidoljus 043 Norrsken/Sydsken
Vit, kulör, maskinantikt klarglas, 3*21.

Överljus 065
Vit, kulör, maskinantik klarglas. 9, 10*3, 14-18*3. 
Bilden visar överljus för pardörr, med mittpost.

  A                   B                  C

Sidoljus

Sidofönster hel ruta 041
Vit, klarglas, ornamentglas, utan tröskel, 
härdat glas in- och utsida. 3-4*21.

NYHET!
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valfrihet
Färg, glas, låsalternativ och övriga tillval

Endast din fantasi sätter gränser. Du kan välja från våra baskulörer eller valfri färg ur NCS- och RAL-skalan. Kombinera exempelvis 
olika färger på in- och utsidan. Många modeller kan också beställas i ett träslag, som teak, ek eller ask. På detta sätt kan du enkelt 
skapa din egen unika dörr efter personlig smak. Att dörren anpassas efter dig och dina behov är viktigt för ett gott resultat.  
Observera att färgproverna i katalogen inte kan återges exakt. Vi rekommenderar att titta på kulörprover i din butik före beställning!

Baskulörer

5020-R90B

6020-G30Y

1040-Y20R

6500-N

3000-N

5040-Y80R

Glas

Grå antik, struktur

Ornamentglas (Cotswold) Frostat glas

Brun antik, struktur

Andra glas kan fås på 
beställning. 

Vi förbehåller oss rätten 
till ändringar av  
standardsortimentet.  

Klarglas, även som 
maskinantik   
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Justerbara gångjärn 
med rejäl bakkant-
säkring är standard 
på samtliga modeller. 

Dolda gångjärn som ett 
tillval till flera av Polar-
dörrens modeller.

Vi på Polardörren tycker att det är viktigt med helhet. Därför har vi mycket noga valt ut ett antal handtag som matchar 
våra dörrar. Välj mellan Hoppe, DORMA eller ASSA cylinderkit med hemma/borta funktion och kopieringssäker nyckel.

Låshus, gångjärn, låscylinder och handtag

ASSA 2002 hakregellås
Standard på samtliga 
ytterdörrar, pardörrar 
och garageportar. 

DORMAs cylinderkit 
med handtag DH722, 
krom.

DORMAs handtag 
DH722, matt krom.   

DORMAs handtag 
DH722, mässing.   

DORMAs handtag 
DH722, graphite.   

ASSAs cylinderkit med 
handtag 1956, nickel.   

ASSAs handtag 1956, 
matt krom.   

ASSAs handtag 1956, 
mässing.

ASSAs handtag 1956, 
brun oxid.

10 års funktionsgaranti på alla HOPPE dörrhandtag. 
Deras Kvick-i-Sprint fastsättningen innebär montering av dörrhandtag på bara 8 sekunder: enkelt – snabbt – stabilt!

HOPPE handtag  
Verona F9 rostfri.   

HOPPE handtag  
Verona F1 natur (matt krom).    

HOPPE handtag  
Verona F52R matt mässing.   

HOPPE cylinderkit 
med handtag.   
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Övriga tillval

• Spårfräst/dekorlagd insida
• Kulör utsida/vit insida
• Inåtgående dörr
• Specialmått
• Pardörr i annan indelning, dvs. bredare gångdörr
• Sparkplåt
• Ringklocka och dörrkik
• Eldriven portöppnare till garageport 
• Utbytbara spröjs för förändring av design i serien System 1 
• Sidoljus, se sida 78
• Överljus, se sida 78
• Pardörr och garageport med vänster gångdörr
• Förberedelse för larminstallation

Har du andra önskemål, kontakta din närmaste bygghandel.

För din trygghet och säkerhet välj Polardörrens säkerhetsklassade ytterdörrar med stil & design. 
• Brandklass EI 30 (gäller enbart oglasade dörrar)
• Säkerhetsklass RC2 (gäller både glasade och oglasade dörrar, ej rund ruta).

Säkra tillval

NYHET! 
 
Återfjädrande vred till insidan för dig som inte vill ha cylinderkit 
med mellanvred och hemma/bortafunktion. 
 
•  Används som vred i kombination med rund utvändig cylinder
•  Har inbyggd återfjädringsfunktion 
•  Efter öppning återfjädrar vredet automatiskt till utgångsläget 

via inbyggd magnetfunktion
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teknisk specifikation
Vi borgar för hög kvalitet och din säkerhet

Fakta om ytterdörrar
• Hakregellås, ASSA 2002 alt. DORMA 9192 eller likvärdigt är  
   standard på samtliga  ytterdörrar. 

• Tre justerbara gångjärn försedda med bakkantssäkring till 
   samtliga dörrar.

• Karmskruv ingår ej

• Samtliga modeller utan glasöppning kan levereras i brandklass 
   EI 30 med mycket korta leveranstider.

• Samtliga modeller utan glasöppning och vissa modeller med 
   glasöppning kan levereras med säkerhetsklass RC2. Ej runt fönster.

• Dörrarna testas kontinuerligt på SP Trätek gällande bland 
   annat värmemotstånd, planhet, regn- och lufttäthet samt 
   hårda och tunga stötar.

• 45 mm tröskel standard, 25 mm handikappanpassad tröskel går   
   att få mot tillägg.

Fakta om pardörrar
• Samtliga pardörrar har hakregellås ASSA 2002 alt. DORMA 9192  
   eller likvärdigt samt kantregel FIX 97 Z. Höger gångdörr är standard.     
   Vänster gångdörr kan beställas utan pristillägg. Bredare gångdörr kan
   fås på vissa modeller mot tillägg.

Fakta om garageportar
• Samtliga garageportar har låskista ASSA 2002 alt. DORMA 9192  
   eller likvärdigt  garageregel 400 Z inkl. stänger samt aluminiumplåt på     
   båda sidor i konstruktionen. Höger gångdörr standard. Vänster    
   gångdörr kan beställas utan  pristillägg. Ej tröskel på garageportar.

För samtliga dörrar
• Karmtjocklek 45x105. Karm av norrländskt  senvuxet virke med hög    
  densitet gör att beslag sitter mycket säkert. Gäller även ramvirke.

• Standard är 2-glas Optitherm energiruta med argongasfyllning 
   alt. 3-glasruta. Dörrar försedda med glas har därför ett u-värde på 0,9 
   W/m2 °C (modell klyftig). Ej glasade dörrar har  ett u-värde på 0,8 W/2 °C.

Råd och tips
Fråga: Dörr upplevs skev, tar i karm eller att den läcker?
Råd: Kontrollera med ett långt vattenpass (minst 1,8meter) från insi-
dan att karmsidorna är i våg med varan dra. Mät upp diagonal- samt 
falsmåtten enligt monteringsinstruktionen, justera karmen och/eller 
dörrblad med gångjärnen alternativt karmhylsorna enligt monteringsin-
struktion. Kontrollera även stängningstryck, justera vid behov.

Fråga: Pardörren eller garageportens dörrblad tar i varandra?
Råd: Mät upp lod, diagonal- samt falsmåtten enligt monteringsinstruk-
tionen, justera karmen och/eller gångjärnen enligt monteringsinstruk-
tionen.

Fråga: Blåsor i toppförseglingen (tätning runt glas och glaslist)?
Råd: Kan inträffa, bättra i med silikon. Om dörren skall ytbehandlas skall 
silikonen läggas på efter det att ytbehandlingen är gjord.

Fråga: Fläckar som kan komma av silikon?
Råd: Fläckarna kan tas bort med citronsyra, sedan vaxa dörren alternativt 
använda lite putsmedel för glasrutor vid fläcken.

Fråga: Dörren är blek, matt, flammig eller färgar av sig?
Råd: Behandla med ett rengöringsmedel, till exempel Polardörrens 
cleaner. Vaxa därefter dörren med Polar dörrens vax för att förhindra 
oxidering och mattering av ytskiktet på dörren.

Övrigt
Det görs kontinuerliga förbättringar på våra produkter. Vi förbehåller oss 
därför rätten till konstruktions- material och designförändringar.  
Polardörren försäkrar att tillverkningen av klassificerade dörrblad och 
karm som märkts med typgod kännandeskylt 2088/90 har tillverkats i 
enlighet med våra gällande typgodkän nandebevis och till beviset tillhö-
rande handlingar.

             Massiv träkarm

                                        Infräst silikonlist

             Massiv träram, senvuxen norrländsk fura 

    HDF träfiberboard

           Styrencellplast S30

       Aluminiumplåt

              HDF-träfiberboard

    
Massiv träram, senvuxen 

norrländsk fura

45 mm handikappanpassad 

tröskel av ädelträ med slitskena i 

aluminium samt tätningslist

Dörr i genomskärning

ABC-mått
Dörrtyp A B C

YD 64 27 37

PD 64 27 37

GP 49 27 22

B30 62 27 35

Insida

Utsida

984 x 2083

884 x 2083

884 x 1983

984 x 1983

1384 x 2083

1484 x 2083

1584 x 2083

1784 x 2083

284 x 2083

384 x 2083

484 x 2083

584 x 2083

2384 x 2083

2484 x 2083

10 x 21

9 x 21

9 x 20

10 x 20

14 x 21

15 x 21

16 x 21

18 x 21

3 x 21

4 x 21

5 x 21

6 x 21

24 x 21

25 x 21

Karmyttermått
Dörrtyp  Bredd x höjd Modul

Entrédörr    

  

  

Pardörr

Sidoljus

Garageport



89

Teakdörrar  
Teak är ett ädelträ som oftast varierar i struktur och nyanser.
Polardörrens teakdörrar är grundoljade ett varv med färglös teakol-
ja i fabriken. Direkt efter montage ska en teakdörr behandlas med 
en likvärdig produkt som innehåller ett antimögelmedel och som är 
avsedd för utomhusbruk för efterbe handling. Beakta bruksanvisning på 
förpackningen. Det kan finnas restriktioner för vissa temperaturer samt 
behandling vid kraftigt solsken. Din dörr måste behandlas direkt efter att 
den är monterad och då ingen risk för nedsmutsning föreligger. Du kan 
gärna slipa av eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dörren ska 
sedan oljas in rikligt med olja. Låt oljan sugas in under några minuter 
och torka sedan bort överflödig olja. Observera att dessa oljor ofta är 
brandfarliga och kan självantända när de är i kombination trasa/papper 
och utsätts för luftens syre. Bränn dessa kontrollerat.
För att dörren ska behålla sitt utseende bör den behandlas två gånger 
per år eller så fort ytan verkar torr och matt.

Täckmålade dörrar
Polardörrens produkter grundas med 2-komponent färg. Efter det slipas 
och spacklas de för att få bort eventuella ojämnheter. Dörrarna målas 
sedan med 2-komponent täckfärg, glansvärde 35 i vit och kulör. Dörrar 
med 5 års garanti förses med lackförslutning innan de lackeras. De två 
främsta orsakerna till att man målar är estetik och skydd. En korrekt 
utförd målning ger ett skydd mot stora fuktvariationer. Därmed minskas 
risken för sprickbildning och angrepp av underliggande material. 
Färgytan utsätts för stor belastning av nederbörd, vind, UV-ljus och 
föroreningar. Detta medför en viss nedbrytning som anses vara normal 
när färgen åldras. Åldring sker olika fort beroende på klimat, väderstreck, 
föroreningar och takskydd.
Nedbrytning yttrar sig i form av glansnedgång, mikrosprickor och kulör-
förändring om inte ytorna rengörs och underhålls regelbundet. Därför 
bör ytan besiktigas och rengöras regelbundet. Vid eventuell sprickbild-
ning eller flagning måste underhållsmålning utföras snarast.
Om du vill måla om din dörr, rekommenderar vi att du tar kontakt med
närmaste färghandel för råd. Beakta dock att produktgaranti inte längre
gäller vid ommålning.

Rengöring av dörrar (teak och täckmålade)  
Dörrens samtliga sidor måste hållas ren från smuts och damm för att 
motverka färgens åldringsprocess. Dörrar ska rengöras 1-2 ggr/år.
Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel utspädda med vatten 
enligt instruktion. Rengöringsmedlet får inte innehålla slip- eller poler-
medel. Använd disk- eller tygtrasa. Torka torrt med trasa efter rengöring. 
Om mögelangrepp har uppstått ska rengöringsmedel som tar bort mö-
gelsporer användas. Samtliga täckmålade dörrar, men framför allt mörka 
kulörer (kraftiga kulörförändringar och glansnedgångar) skall behandlas 
med ett rengöringsmedel, till exempel Polardörrens cleaner. Därefter 
vaxas med Polardörrens vax för att förhindra oxidering och mattering av 
ytskiktet på dörren.

Reparation av skador på täckmålade dörrar
Om färgen skulle nötas bort eller sprickor skulle uppstå, måste du 
omgående måla över med bättringsfärg avsedd för utomhusbruk och i 
rätt glans och kulör. Använd för ändamålet avsedd halvmatt alkyd eller 
uretanalkyd lack till reparationer. Små skador repareras med liten pensel, 
slipa först och maska av. Vid större skador erhålles det bästa resultatet 
om hela ytan spacklas, slipas och målas om. Pensel kan användas, 
men bästa resultatet erhålles med spruta. Reparationer ska utföras när 
temperaturen är över 18°C. Obs! Tätningslister av silikon mellan karm 
och dörr får inte målas eller oljas över. Alla beslag som ingår i produkten 
är ytbehandlade och ska inte övermålas. Funktionen försämras vid över-
målning. Däremot skall de underhållas enligt Polardörrens underhålls-
föreskrifter.

Tröskel
Värmebehandlad bok alternativt irokko: Vid grov nedsmutsning, skrapa 
försiktigt vid behov, slipa och skura tröskeln ren. När tröskeln har torkat 
ska den behandlas med lämplig lack eller olja. Behandla gärna gummi-
listen på lämpligt sätt för att undvika att den fryser fast och behåller sin 
spänst.

Beslag
Vi rekommenderar en årlig smörjning av gångjärn och spanjoletter, 
justering av gångjärn. Använd till exempel Polardörrens låsolja till lås-
funktion och cylinder samt låsfett till kolv och gångjärn.

Felanmälan
Felanmälan skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller 
borde observerats. Felanmälningar anmäls till bygghandeln, där varan 
införskaffades. Bygghandeln anmäler i sin tur felanmälan till Polardör-
ren. Skador på produkterna som borde ha upptäckts innan montering 
i vägg, accepteras inte som felanmälan efter att varan har monterats. 
Vid eventuella felanmälningar där Polardörren bedömer att montage 
eller annat ej är fackmannamässigt utfört, tillhandahåller Polardörren ej 
ersättningsprodukter i enlighet med våra garantiregler. Transportskador 
ska anmälas direkt till chaufför vid leverans hos bygghandel eller konsu-
ment, samt senast inom sju dagar till inköpsstället alt. Polardörren.

Garantiåtagande
Garantin innebär att Polardörren avhjälper sådant fel på dörren som om-
fattas av garantin enligt ovan. Felet avhjälps genom antingen reparation 
av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörr eller utbyte av hela 
dörren. Polardörrens åtagande omfattar alltså reparation eller ersätt-
ningsprodukt som tillhandahålls fraktfritt samt returfrakt till fabrik på 
utbytt komponent. Eventuella kringkostnader ingår ej i garantiåtagandet.

Garanti för Polardörrens svensktillverkade sortiment som 
i fabrik ytbehandlats och glasats:
15 år - Form (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm)
5 år - Mot kvistgulning, färgsläpp och kvist som släpper från karm, besla-
gens funktion och kondens mellan glas i isolerrutor
7 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång ) 
för modeller Horisont 1, Horisont 3, Insikt, Soluppgång, Follow Me och 
Deja Vu
5 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång )
för övriga 3-skikts målade modeller
3 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång)
för modeller Lapporten, Marin, Igloo, Klyftig, Allegro, Prisma,Förnuftig, 
Blanco och Facett i vit standardutförande samt teak- och ekdörrar.

Undantag från garantins giltighet
Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar 
målade i mörka NCS-kulörer (7500 och uppåt). Detta pga. mörka kulörer 
absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema 
påfrestningar.

Nordic Entré garantier
5 år - Formgaranti (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm), kondens mellan 
glas i isolerrutor och på beslagens funktion.
2 år - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång. 
Skillnader i träyta och kvistgulning kan förekomma på karm. 

Garantiförutsättningar  
För att garantin skall gälla krävs att dörren transporterats, lagrats, 
monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och TMF:s 
skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och 
underhåll”, att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre 
åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan 
än av Polardörren godkänd service-personal, att på dörren fastsatt 
serienummer vid dörrbladets kortsida mot gångjärn ej avlägsnats eller 
övermålats. För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak 
där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendatio-
ner ska ytterdörren placeras i väggens ”varma” del, d v s långt indraget 
(minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm).

OBS. För produkter där vi erbjuder 5 och 7 års garanti krävs aktivering 
via vår hemsida, polardorren.se, i annat fall gäller 3 års fabriksgaranti

underhåll och skötselråd
VIKTIGT! MÅSTE FÖLJAS FÖR ATT GARANTIERNA SKA GÄLLA

En Polardörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid 
framöver, kräver den underhåll. Underhåll är också en förutsättning för att garantierna ska gälla.
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- ett sparsamt alternativ

En serie ytterdörrar av standardkaraktär med begränsade valmöjligheter av god kvalitet. Samtliga modeller finns enbart i vitt 
(NCS s0502-y), klarglas, 3 gångjärn med bakkantssäkring, i nedan angivna storlekar och är försedda med låskista ASSA 8765. 
2 års fabriksgaranti och 5 års formgaranti. Går ej att kombineras med tillägg och tillbehör som visas i denna broschyr.

AVLÅNG RUTA VIT KG 902
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

TÄT SLÄT VIT UG 900 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.  
Specialmått: 8*18, 8*19, 8*20, 8*21, 
9*18, 9*19, 10*18, 10*19. 

TÄT SPÅRAD VIT UG 904 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

RUND RUTA VIT KG 907 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21. 
Specialmått: 8*19, 8*20, 8*21, 9*19, 
10*19.

6 RUTOR VIT KG 906 
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.  
Specialmått: 8*18, 8*19, 8*20, 8*21. 
9*18, 9*19, 10*18, 10*19. 
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6 RUTOR PD VIT KG 906 
13*20, 13*21, 14*20, 14*21, 15*20, 15*21.

TÄT SPÅRAD PD VIT UG 904 
13*20, 13*21, 14*20, 14*21, 15*20, 15*21.



92Polardörren AB • Kabelgatan 9 • 943 31 Öjebyn • tel: 0911-667 00 • fax: 0911-668 35 • info@polardorren.se • www.polardorren.se

Checklista för material och verktyg som behövs  
vid montering av ytterdörr

 

Verktyg 
Hammare

Tumstock

Vattenpass (1 800 mm)

Borrmaskin

Skruvdragare

Stämjärn

Fogspruta

Ribba för mätning av diagonaler
 

Material för montering
Kilar

Plugg och karmhylsa alternativt karmskruv 70-90 mm för infästning av dörren (utgå från väggmaterialet)

Drevremsa (isolering)

Fogmassa (obs använd ej fogskum, murbruk, putsbruk eller liknande)

Bottenlist (gummilist) och fogmassa för tätning mellan karm och vägg

Droppbleck ovanför dörr

Tröskelplåt för att skydda drevningen under tröskeln mot nederbörd

Smyglister och smygbräder till dörröppningens insida

Foderlister och foderbräder till dörröppningens utsida

Spik och skruv för att fästa lister mm

Ev. tjärpapp som fuktspärr under tröskel vid montering av dörr på sten-/betonggolv.

Silikon (vid montage av sidoljus mot dörrkarm)

 

Övriga tillbehör
Låscylinder (om man vill ha samma nyckel som till övriga dörrar till huset, ange serienummer som finns på era befintliga nycklar)

Cylinderring

Cylinderkåpa 

Mellanvred

Täckskylt

Handtag


