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Husk opmåling
Se vores instruktionsvideo om korrekt opmåling af døre. Inden endelig bestilling anbefaler 

vi, at du får den udførende tømrer til at foretage opmålingen. Se instruktionsvideoer om 

opmåling her.

Tjek karmdybden på din eksisterende dør
Når du erstatter en dør, er det en god ide at måle karmdybden på den gamle dør. Rationel 

tilbyder to forskellige karmdybder . (Træ: 115 og 140 mm  - Træ/alu: 123 og 148 mm) 

Vælg den karmdybde, som gør det muligt at den nye dør ved montering dækker for den 

gamle placering. 

Åbningsretning og hængsling 
Ønsker du døren skal åbne ind ad eller ud ad. Langt hovedparten af yderdøre åbner ind i 

rummet. Og så skal du  tage stilling til, i hvilken side du vil åbne døren, altså hvor hængslerne 

skal placeres. Korrekt placering af hængslerne har stor betydning i forhold til brugsfunk-

tion. Læs mere om hængsling af døre her.

Træ eller træ/alu?
Når du skal beslutte om din dør skal være i træ eller træ/alu, skal du være opmærksom på 

designdetaljerne. Har du valgt en pladedør? Ønsker du en friset fylding? Vil du have en farve 

udvendig og en anden farve indvendig? Dit designvalg kan have indflydelse på, om du skal 

vælge en dør i træ eller en dør i træ/alu. Spørg din forhandler til råds, hvis du er i tvivl.

Vælg farve – både udvendig og indvendig
I dørdesigneren vises alle døre udefra og dermed også den udvendige farve på døren. Når 

du skal bestille din nye dør, skal du også vælge, hvilken farve din dør skal have på den ind-

vendige side. Rationel døre kan leveres i 9 standardfarver uden pristillæg. Mod et pristillæg 

kan du  frit vælge den farve, du ønsker. Læs mere om farver her.

Hvilket greb skal døren have?
Rationels døre leveres uden greb. Du kan tilkøbe et greb hos Rationel, men du kan også 

vælge et greb uden for Rationels grebssortiment. Husk blot at sikre dig, at grebet passer. 

Læs mere om greb her.

Glas
Har du valgt en yderdør med glas, skal du overveje, om du ønsker klar glas eller specialglas i 

døren. Har du fx behov for afskærmningsglas, så man ikke kan kigge ind eller lyddæmpende 

glas, der kan reducere vejstøj? Læs mere om glastyper og glasvalg her. 

Højt eller lavt bundstykke
Som standard leveres vores døre med lavt bundstykke i slidstærkt kompositmateriale. Det 

er også muligt at vælge et højt bundstykke i egetræ. Bemærk, at Bygningsreglementet 

stiller krav til niveaufri adgang i nybyggeri (lavt bundstykke).

https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/opmaaling/
https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/opmaaling/
https://www.rationel.dk/guides/find-hjaelp/ofte-stillede-spoergsmaal/foer-du-koeber/
https://www.rationel.dk/guides/design/vinduesfarver-doerfarver/
https://www.rationel.dk/guides/design/doergreb-vinduesgreb/
https://www.rationel.dk/guides/design/vinduesglas-funktionsglas/

