Nogle vil måske mene, at
en ståldør ikke er lige så
pæn som en dør af træ.
Men mange steder i fortrinsvist moderne byggeri
kan en glat ståldør i den
rette farve faktisk være
et æstetisk plus. Det vægtigste argument for ståldøren er dog selvsagt
styrken og holdbarheden. Nu har firmaet MultiTek A/S tilføjet endnu en
tung parameter – nemlig
energioptimering og eliminering af kuldebroer.
Af Helle Hartmann Nielsen

Sund fornuft i
ENERGIOPTIMEREDE STÅLDØRE
ed den nyeste videreudvikling af de ener-
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tyske passivhus-standards anbefalinger. Her anbe-

gioptimerede Multi-Therm ståldøre fra

fales det, at man anvender døre og vinduer med en

Multi-Tek, kan dørenes u-værdi komme

max u-værdi på 0,85.

helt ned på 0,6 KW/m2. Hermed isolerer døren 3

gange så effektivt som traditionelle ståldøre. Den

lANgsigtet økoNomi

vigtigste landvinding er elimineringen af de forhadte

– På langt sigt giver det god mening at vælge en

kuldebroer, som andre ståldøre ellers danner.

ståldør af denne type, fortsætter Lars Torp Jensen.
– Tilbagebetalingstiden vil typisk være 3 år, og da

Multi-Therm ståldør.

Traditionel ståldør
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HøjisolereNde ståldøre

det er en ståldør, vil levetiden være meget lang. Man

- Man kunne starte med at spørge sig selv, hvorfor

sparer penge på vedligeholdelse, men ikke mindst

man skulle vælge en ståldør, siger direktør Lars Torp

på varmeregningen. Hermed er døren også med til

Jensen fra Multi-Tek A/S. – Her er svaret primært

at sørge for en mindre CO2-belastning på miljøet.

sikkerhed og holdbarhed, samt lave vedligeholdel-

– Vi har været i ståldørsbranchen siden 1988, hvor

sesomkostninger. Men stål er også en god varme-

vi var 16 i branchen herhjemme. Nu er vi kun 4 til-

leder. Der dannes typisk nogle kuldebroer i døren,

bage. Branchen er presset, og det driver nogen ud

og det er jo ikke så godt.

i at anvende tyndere og billigere materialer. Her har

– Derfor har vi lagt mange kræfter i at udvikle en

vi hos Multi-Tek valgt den modsatte vej, nemlig fort-

ståldør, som kommer ud over dette problem, såle-

sat at satse på den kraftigere og lidt dyrere kvalitet,

des at døren ikke slipper dyr varme ud af lokalet.

der betaler sig i længden. Det er et rigtigt ’jydepro-

– Ved at tilføre termisk isolerende kompositprofiler i

dukt’, fuld af sund fornuft, smiler Lars Torp Jensen.

både karm og dørblad forbedres isoleringsværdien

– Lige som når man køber bil, og skeler til brænd-

markant, og dermed også risikoen for kondensdan-

stofforbruget, vedligeholdelsesomkostningerne og

nelse og deraf følgende skimmelsvamp og dårligt

levetiden – totalomkostningerne – så vil en Multi-

indeklima, fastslår Lars Torp Jensen.

Therm-ståldør være det optimale valg, når man ser

– Væsentligt i den forbindelse er, at dørens høje iso-

på netop totalomkostningerne, slutter Lars Torp

leringsevne betyder, at produkterne lever op til den

Jensen.

