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Snickarglädjes Kulturinnerdörrar 
 
Prislista spegeldörrar obehandlade i kvistfri furu. Originaltillverkning och kvalité som förr. 
 
Våra dörrar levereras kompletta med karm, massiva speglar i furu och tröskel. Med eller utan låskista. Eskilstuna 
gångjärn 5020 med koniska toppar ingår monterade i nedanstående priser. Snickarglädje tillverkar dörrar som förr 
med genomgående tappat ramverk ihopsatt med träplugg utan vinklade sprickanvisningar i alla fogar, vilket ger släta 
fogar. Handmålas med vattenbaserad halvblank lackfärg eller linoljefärg om så önskas. Glasade dörrar med 28mm 
profilerade spröjs som listas på båda sidor (ej kittat) med 4 mm planglas. 
 
Priser 
Enkeldörrar upp till 90x210cm. 2–4 fyllningar. ”Halvfransk” profil med frisade eller släta speglar. 
Fler fyllningar än 4 speglar tillkommer 20% per spegel. 
Större dörrar pristillägg med +15%. 
 
Pardörrar upp till 140x210cm. 3 fyllningar/dörrblad, alt. 1 fyllning och 1 glasöppning/dörrblad. ”Halvfransk” profil 
med frisade eller släta speglar. 
Fler fyllningar än 3 st. pristillägg +20% per spegel. 
Större dörrar pristillägg med +15%. 
 
Enkeldörr halvfransk med 1 – 2 st 7 925 kr 
max 4 speglar 3 – 10 st 7 530 kr 
 Fler än 10 st 7 135 kr 
   
Enkeldörr halvfransk med 1 – 2 st 8 560 kr 
glas i en eller två speglar. 3 – 10 st 8 135 kr 
Utan spröjs. Fler än 10 st 7 705 kr 
 
Enkeldörr halvfransk med 1 st – 2 st  9 750 kr 
glas & spröjs. 4 eller 6 glas. 3 st – 9 250 kr 
 
Pardörr halvfransk med 1 st 13 500 kr 
speglar. 2 st – 12 660 kr 
 
Pardörr halvfransk med  1 st 16 530 kr 
glas & spröjs 16–24 glas 2 st – 15 825 kr 
totalt i två dörrblad. 
 
Övriga modeller offereras. 
 
 

Målningsalternativ 

Handstruken penselmålad oljebaserad lackfärg, 1 lager grund + 2 toppmålningar halvblank, vit: 

  Enkeldörr med speglar:  2 650 kr Pardörr med speglar: 4 700 kr 

 Enkeldörr med glas:  3 200 kr Pardörr med glas: 5 350 kr 
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Övriga tillägg 

Tillägg för helfransk dörr med listade profiler ”Delsbo”: Enkeldörr: 1 600 kr Pardörr: 3 200 kr 

Annat karmdjup än 95 mm 90–150 mm Startkostnad 1 850 kr Tillkommer 500 kr / dörrblad 

Avgår för lösa obeslagna dörrblad utan karm: Enkeldörr: 650 kr Pardörr: 950 kr 

Dessa avdrag gäller ej vid köp av skjutdörrar. Redan avräknat i skjutdörrskarmens priser.  

Överljus (Ingår max 4 st. stående spröjs): Enkeldörr: 4 400 kr Pardörr: 4 950 kr  

Ek-tröskel Enkeldörr: 295 kr Pardörr: 440 kr 

WC-tröskel i furu  220 kr 

WC-tröskel i ek till enkeldörr 550 kr 

Glas Se tillbehörsprislista för ytterdörrar 

 

Beslag 

Låskista Abloy 2014, modern med runda hörn, inkl. montering: 650 kr/st 

Låskista FAS 40C, tidstypisk med raka hörn i både lås och slutbleck, inkl. montering 2 100 kr/st 

 

Skjutdörrskarm komplett med upphängning. Enkeldörr: 3 500 kr  Pardörr 7 550 kr 

Tillkommer dörrkostnad enl. ovan volymbaserade priser och eventuella draghandtag. 

 

Dörrtrycke ”Sekelskifte”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 515 kr/par Förnicklad: 540 kr/par 

Dörrtrycke ”Låsbolaget 617”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 490 kr/par Förnicklad: 510 kr/par 

Dörrtrycke ”Låsbolaget 439”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 475 kr/par Förnicklad: 500 kr/par 

Dörrtrycke ”trippel pärlrand”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 690 kr/par  Förnicklad: 725 kr/par 

Dörrtrycke ”posthorn”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 975 kr/par 

 

Kammarlås 5201, med vred i stål och mässing: 1 060 kr/st 

Kammarlås Urtag och förborrning: 250 kr/st 

Nyckelskylt 5207 till kammarlås 45 kr/st 

 

Skjutdörrshandtag 5358 med skruv, inkl. montering: Obehandlad mässing: 400 kr/st Förnicklad: 425 kr/st 

Kanthandtag 5359 för skjutdörr, skruv, inkl. montering:  Obehandlad mässing: 400 kr/st Förnicklad: 425 kr/st 

 

Nyckelskylt ”klassisk”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 130 kr/par Förnicklad: 155 kr/par 

Nyckelskylt ”klassisk”, med kläpp, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 115 kr/st Förnicklad: 130 kr/st 

WC-skylt ”klassisk”, genomgående skruv: Obehandlad mässing: 235 kr/par Förnicklad: 255 kr/par 

 

Gångjärn ”Kultur” 5020EZ med ekollon toppar: 80 kr/st 

Övermålade gångjärn Enkeldörr: 285 kr  Pardörr: 565 kr 


