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Nytt i  
verktygslådan

Dörrar för  
alla hem

Släpp in 
ljuset med  
nya fönster



Ditt proffs 
på fönster 
och dörr!
Kom in till din lokala Woody-handlare inför 
ditt nästa projekt. Vi är ett stort gäng lokala 
entreprenörer och delägare med nästan 
80 anläggningar från norr till söder. Passa 
på att fråga våra experter om råd när du 
ska renovera, underhålla eller byta ut dina 
dörrar eller fönster. Välkommen in!

Svårt med alla val?Våra duktiga säljare guidar dig rätt!

”



*Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, 

stora som små. Tack för att du svanar genom 

att välja våra Svanenmärkta produkter. Svensk furu 
från hållbart 
skogsbruk

Låg energiförlust

Lång livslängdSvana  dina 
nya SP Fönster

*

Mer dagsljus
gör livet lättare 35 %

Upp till

på fönster**

Dyckertpistol  
IM50 F18 Lithium
IM50 är en välbalanserad  
och ergonomisk dyckertpistol  
för rak 1,2 mm dyckert 16-50 mm. 
Kännetecknas av hög produktions-
hastighet och hög finish på utförda 
arbeten. Skjuter fast 2-3 dyckert/
sekund. Levereras i praktisk väska.

Maskindyckert F18 EFZ
Kombipack dyckert och gas till 
Paslode IM50 F18. Elförzinkad  
rak F18 dyckert, 2 000 st.  

32 mm ................................................................495:-  
(396:- ex. moms) Rek. pris 556:-

38 mm ................................................................525:- 
(420:- ex. moms) Rek. pris 606:-

Ex. moms 4 796:- 
Rek. pris 7494:-

5 995:-

Rabatterna gäller på leverantörens ordinarie bruttopris. Kontakta oss för sortiment och prisuppgift. 
Priserna och rabatterna i kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.

**Erbjudandet gäller hela sortimentet från SP Fönster och Traryd Fönster.



I den lilla orten Gunnebo utanför Västervik har  
det i mer än 250 år tillverkats spik av hög kvalitet.
Nu har den första maskinen för tillverkning av 
skruv installerats och all ankarskruv produceras 
nu i Gunnebo. 

Ankarskruv eller beslagsskruv som det heter 
används för att montera byggbeslag både 
inom- och utomhus. Skruven levereras i en ny 

klimatsmart förpackning av vädertålig och 
nedbrytbar wellpapp.

Närproducerade ankarskruvar

Rama in 
utsikten

*Erbjudandet från NorDan gäller hela sortimentet från Tanum, NTech, uPVC, och HelAlu.

NorDans kvalitetsfönster hjälper dig sätta  
stilen! Med fyra olika produktserier i olika  
material och uttryck är det enkelt att  
hitta rätt fönster. Släpp in ljuset och låt  
naturen komma närmare.  

HelAlu
Vikdörr

35 %
Upp till

på fönster och 
 fönsterdörrar*

Glöm inte 
tillbehören 

när du 
beställer!



Bäst i test*  i test efter test, efter test

Gediget och lätt skött i tidlös stil.  
3-glas, många tillvalsmöjlig heter och  
lång garantitid  – 30 år mot röta.

Elitfönster 
Original Alu

Vi är Sveriges största fönstertillverkare. Våra fönster görs till stor del för hand, i Lenhovda och Vetlanda. 
Vi vinner tester i Råd & Rön, TeknikRåd med flera, och vi gör ständigt fler tester i vårt labb. Därför är det enkelt att ge 

upp till 30 års garanti. *Se testresultaten av Elitfönster Original på elitfonster.se/bastitest

Bäst i test*  i test efter test, efter test

Gediget och lätt skött i tidlös stil.  
3-glas, många tillvalsmöjlig heter och  
lång garantitid  – 30 år mot röta.

Elitfönster 
Original Alu

Vi är Sveriges största fönstertillverkare. Våra fönster görs till stor del för hand, i Lenhovda och Vetlanda. 
Vi vinner tester i Råd & Rön, TeknikRåd med flera, och vi gör ständigt fler tester i vårt labb. Därför är det enkelt att ge 

upp till 30 års garanti. *Se testresultaten av Elitfönster Original på elitfonster.se/bastitest
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på fönster och 
 fönsterdörrar**

Glöm inte 
tillbehören 

när du 
beställer!
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Rabatterna gäller på leverantörens ordinarie bruttopris. Kontakta oss för sortiment och prisuppgift. 
Priserna och rabatterna i kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.



Stativ teleskopiskt
Stativ AS250 teleskop.  
Stabilt stativ till arbetslampor. Levereras 
med universalfäste c/c 85-155 mm, upp  
till M10 som gör att de flesta armaturer 
kan monteras på stativet.

Läderhandske 7795
Varmfodrad vattentät läderhandske. 0,7-0,8 mm  
getnarv/spandex. Thinsulate 40 g. Cat. II. Vit och grå. 
Resår 180°. För allroundarbeten. Finns i storlek 7-12. 

Arbetslampa
LED, 100W, IP54. Har två ljuslägen, 100% 
och 50%, och två ljusfärger, 4 000K och 
6 500K. Kan placeras direkt på golvet 
eller monteras på stativ.

Ex. moms 1796:- 
Rek. pris 2 650:-

2 245:-

Värmefläkt Bygg
Stabil värmefläkt med bärhandtag. Steg- 
lös termostat känner av luftens inlopps-
temperatur som styr rumstemperaturen.  
2kW, 230V, tre effektlägen: fläkt/1 000W/ 
2 000W. IP44.

Ex. moms 300:- 
Rek. pris 499:-

375:-

Skyddskängor/ 
läderstövlar 1378
Heavy Duty Skyddskänga. Spiktramp-
skyddsmaterial i stål, tåhättematerial  
i komposit och ovandelsmaterial i PU-belagt 
läder. Vinterfodrad. Finns i storlek 35-48.

Ex. moms 156:- 
Rek. pris 267:-

195:-

Tätningslist P 5391 
25 m. Vit. Självhäftande tätningslist för 
fönster och dörrar med medelstora springor 
ca 2-5 mm. Tål extrema väderförhållanden. 
Övermålningsbar.

Ex. moms 156:- 
Rek. pris 368:-

195:-

Häftpistol  
Rapid R 30
Smaltrådsmodell i metall. Rekylfri. 
Försedd med 10 mm lång nos. Lämplig för 
fastsättning av material i hörn och trånga 
utrymmen, utmärkt vid fastsättning av 
tätningslist runt fönster och dörrar.

Ex. moms 460:- 
Rek. pris 1 145:-

575:-

Karmskruv  
Programa Plus 
Karmskruv med justerbart  
montage som passar 
perfekt där karmen är skev, 
exempelvis i gamla hus. 
Skruvens konstruktion 
minskar risken att spräcka 
karmen eller överdra 
hylsan. Underlättar vid 
isolering av dörr och 
fönster. 

Ex. moms 540:- 
Rek. pris 1 281:-

675:-

Monteringsverktyg för karmskruv
Vändbart monteringsverktyg för enkel 
montering av karmskruv. 6 och 10 mm 
hex-urfräsning.

Behörssats ytterdörr
Passar dörrtjocklek 38-70 mm. Innehåller: 
Dörrhandtag, cylinder med 3 nycklar, vred-
sats, cylinderring, roddarpinne och skruvar. 
Finns i krom, mattkrom, järn antik och svart.

Indu-Prog Karmhylsa
Smart karmhylsa som ger 
ett justerbart montage  
och fungerar i alla karm- 
material.

Nivåskruv
Ett smidigare alternativ till  
kilar och klossar.

Monteringsverktyg 
Karmfix
Praktiskt verktyg som 
hjälper dig att centrera och 
fixera karmen vid montage. 

Ex. moms 396:- 
Rek. pris 656:-

495:-

rätt rustad för jobbet

Ex. moms 79:- 
Rek. pris 119:-

99:-

Ex. moms 1 596:- 
Rek. pris 2 553:-

1 995:-



VILKEN DÖRR
PASSAR

DITT LIV?

både snygg och trygg
Njut av en nyckelfri vardag! NorDans ytterdörrar i serien  
Bor är både fina och funktionella. Dessutom går de att få 
med ID Lock, ett digitalt lås med kod eller tagg. Vilken dörr 
visar var du bor?

Bor  
Kometen

35 %
Upp till

på alla Bor
ytterdörrar

Med Bor Nyckelfri får du en  
komplett dörr färdig att installera!

BOR  
nyckelfri

Slipp  
nycklarna  

med  
ID Lock!

Rabatterna gäller på leverantörens ordinarie bruttopris. Kontakta oss för sortiment och prisuppgift.  
Priserna och rabatterna i kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.

35 %
Upp till

på ytterdörrar*
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Dörren bär en förväntan och kan berätta något om vem 
du är. I vår småländska dörrfabrik har vi oändligt många 
valmöjligheter och tillverkar dörrar som sticker ut, som 
passar in, för alla tänkbara personligheter och livsstilar. 
Lär känna alla våra dörrar på diplomatdorrar.se



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Erbjudandena kan inte kombineras med andra rabatter, och gäller 29/8-25/9 2022, om inget  
annat anges. Lokala avvikelser kan förekomma vad gäller sortiment och pris. Rabatterna gäller på leverantörens ordinarie bruttopris.

Läs mer om kampanjenpå Woody.se
Hållbara  
projekt i höst!
Vi på Woody hjälper dig med  
ditt miljö- och hållbarhetsarbete.

Handla hållbart  
med Hållbara Val
Vi märker upp våra 
miljöanpassade produkter 
både i butiken och på 
nätet, så att du lätt kan 
minska din miljöpåverkan.

Svana ditt projekt
Att svana är alla hållbara  
handlingar, stora som små. Till exempel att 
återbruka, återvinna och välja Svanenmärkta 
produkter när du verkligen behöver något.

VI FIXADE 
PROJEKTET!
Moderna fönster i klassisk stilgav sekelskiftesvillan nytt liv

Beställning
Bygglov
Avdrag
Verktyg

Bra att veta!

2022

FIXA PROJEKTET

FÖNSTER&DÖRR

Släpp in 
ljuset
Inred med stora 
glaspartier

Hållbara tips  
i Fixa projektet
Fixa projektet är ett magasin fyllt 
av inspiration, kunskap och tips 
om bland annat hur du kan bygga 
hållbart. I detta nummer fokuserar 
vi på fönster och dörr! Fråga efter 
magasinet i din lokala Woody Bygghandel  
eller läs det på woody.se

proffsiga verktyg

Rätstege MST 180
Smart och tålig rätstege med 
okrossbara blocklibeller och +30% 
förstoringsglas gör det enkelt att mäta 
rätt. Libellinfästningarna står emot 
UV-ljus och extrema temperaturer.

Stålbräckjärn proffs 109/25
Bräckjärn tillverkat av härdat 
höglegerat borstål. Breda slipade 
anläggningsytor och tunna ändar gör 
det lätt att komma åt och minskar 
risken för märken.

Ex. moms 460:- 
Rek. pris 625:-

575:-
Ex. moms 1 596:- 
Rek. pris 2 494:-

1 995:- Ex. moms 7 500:- 
Rek. pris 12 863:-

9 375:-

Hantverkarställning HS 600 A 1,1
Aluminiumställning med ett mindre 
format och pris, för arbete på lägre höjd. 
Kan användas inomhus och på fast, slät 
mark utomhus.

Visste du att Swedoors ytterdörrar 
går att få i nästan vilken NCS-kod 
du vill? Om du har svårt att välja 
kan du gå på någon av de nio 
baskulörerna som tagits fram för 
att passa ytterdörrar till de flesta 
hus. Välj mellan olika vita och grå 
nyanser eller hitta din drömdörr i 
mörkt röd, engelskt grön, vackert 
blå eller dramatiskt svart.

Vilken färg  
passar dig?

Function Michigan NCS S3502-YClassic Casella NCS S6020-G10Y

Valfri baskulör 
ingår vid köp av 

Advance Line 
ytterdörr*

*Erbjudandet från Swedoor gäller både 
vanlig dörr och karm, pardörr och karm 
samt sidoljus/överljus.


