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NORDIC DESIGN BY VAHLE DOORS

Dette katalog præsenterer dørserien Nordic Design 
by Vahle Doors. Serien består af fire designs: The 
Carpenter’s Collection, Nordic Forest Selection, 
Dinesen FRAMED by Vahle og Doors by Lars Vejen. 

Traditionelt har Vahle designet efter kundens
ønske, eksempelvis i form af døre til historisk arki-
tektur. Arkitekten er kommet med sit projekt for
i samarbejde med os at finde en god løsning.

Denne serie er Vahles eget design. Kataloget giver 
et indblik i seriens fire designs samt de konstruk-
tioner og tekniske løsninger, vi anvender i frem-
stillingen af døren.

Vi håber, du bliver inspireret.
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The Carpenter’s Collection i eg. Dørgrebet er Randi-Line Wing af AART designers i messing. Foto af Anette Roien.
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OM VAHLE

Vahle producerer og udvikler indvendige trædøre 
til historisk og nutidig arkitektur. Vi skaber døre
indenfor to kategorier: Den klassiske fyldingsdør
og den moderne, glatte dør.

Vi fremstiller alle døre i Mørke på Syddjurs. Med-
arbejderne i værkstedet har årtiers erfaring med 
de danske håndværkstraditioner. Det er deres 
kloge øjne og hænder, der giver den gode kvalitet.

Vahle døre er produktet af håndværk, funktion og 
design. Vi betragter døren som et vigtigt, arkitek-
tonisk element.
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I værkstedet håndterer vi alle processer fra start til slut, fra opskæring af træ til maling. Foto af Anette Roien.
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THE CARPENTER´S COLLECTION

The Carpenter’s Collection er skabt af snedker-
mesteren. Her er håndværket i fokus, hvilket ses
i de formfuldendte detaljer og gennemtænkte
funktioner.

Designet består af to modeller. Model I har lister i 
midten, der går fra top til bund, hvilket understre-
ger dørens vertikalitet. Den traditionelle karm over 
døren er fjernet.

Model II har ligeledes lister i midten af døren.
Her brydes listerne af spændstykker, der skaber
et dynamisk design i et enkelt og grafisk udtryk.

Samlingen er designet af Ole Sten. Modellerne fås 
i eg. Se mere på side 22.
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The Carpenter’s Collection model I i eg med lister i midten, der understreger dørens vertikalitet. Foto af Anette Roien.
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Døren er samlet med tapper øverst. Med denne detalje bliver håndværket synligt. Fotos af Anette Roien.

MODELLER

I II
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The Carpenter’s Collection model II med dørgreb og hængsler i sort, der fremhæver det mørke mellemrum mellem listerne. Foto af Anette Roien.
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NORDIC FOREST SELECTION

Nordic Forest Selection dyrker det nordiske udtryk
i form af et enkelt design og naturlige materialer.
Designet er inspireret af døre fra 1920’erne i et 
moderne og tidløst udtryk.

Døren fås i de nordiske træsorter eg, elm, ask og 
valnød og som malet. Døren kan laves med en fyl-
ding i træ eller i glas. Se mere på side 23.



11

Nordic Forest Selection i valnød med en fylding i træ og profil B. Foto af Anette Roien.
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MODELLER

Nordic Forest Selection i eg med en fylding i træ og profil A øverst. Nederst i eg med en fylding i klar glas og profil B. Fotos af Anette Roien.
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Nordic Forest Selection i elm med en fylding i riflet glas og profil A. Foto af Anette Roien.
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DINESEN FRAMED BY VAHLE

Vahle har i samarbejde med arkitekt og designer, 
Lars Vejen, og Dinesen fremstillet døren Dinesen 
FRAMED by Vahle.

Designet kombinerer Vahles døre og Dinesens plan-
ker i henholdsvis Douglas, HeartOak og GrandOak.

Døren går fra gulv til loft. Højden signalerer eksklu-
sivitet og elegance. Konstruktionen af to massive 
træplanker giver døren et minimalistisk udtryk. 
Hængslerne er skjulte for at holde designet enkelt.

Den traditionelle karm over døren er fjernet, 
hvilket fremhæver plankernes længde. Dørens de-
sign refererer til gulvet med den visuelle effekt, at 
gulvet fortsætter op i døren.

Døren leveres ubehandlet, så den kan overfladebe-
handles som gulvet. Se mere på side 24.
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Dinesen FRAMED by Vahle er designet af Lars Vejen. I denne visualisering ses døren i Dinesen Douglas. Rendering af ARDESS.
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Dinesen FRAMED by Vahle i Dinesen HeartOak, der er konstrueret med sløjfer. Dørgrebet er Randi-Line Nordic af Lars Vejen. Fotos af Anette Roien.

MODELLER
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Dinesen FRAMED by Vahle i Dinesen HeartOak. Døren har skjulte hængsler for at holde designet enkelt. Foto af Anette Roien.
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DOORS BY LARS VEJEN

Doors by Lars Vejen er udviklet i samarbejde med 
arkitekt og designer, Lars Vejen.

Døren kommer i tre udgaver: Gradient, Barcode og 
Havana, der alle har en rillet overflade.

Gradient har vertikale riller, der gradvist bliver 
større i bredden. I Barcode varierer de vertikale 
inddelinger i størrelse som i en stregkode. Havana 
har horisontale riller, der refererer til Havana ciga-
rens mavebælte.

Modellerne fås som malet. Se mere på side 25.

Designet fås også som udvendig dør fra JE-Træ Fa-
cadedøren i træsorterne eg, teak og mahogni og 
som malet. Dette giver mulighed for at føre stilen 
fra de indvendige døre videre i den udvendige dør. 
Læs mere på www.jetrae.dk.
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Doors by Lars Vejen, designet af Lars Vejen, i udgaven Havana med horisontale riller i hvid. Foto af Anette Roien.
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Doors by Lars Vejen i udgaven Havana. Den rillede overflade skaber et levende udtryk. Foto af Anette Roien.

MODELLER

GRADIENT BARCODE HAVANA
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Doors by Lars Vejen fås som udvendig dør fra JE-Træ Facadedøren. Her i udgaven Barcode med vertikale riller i eg. Foto af Jakob Lerche.
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THE CARPENTER’S COLLECTION

PROFILER

MODELLER I II

DESIGNMULIGHEDER

TRÆ EG

HÆNGSLER RANDI 3615 RANDI 3625 VAHLE 4” SKJULT Messing

Sort

Krom

Hvid

De fleste greb fra Randi kan anvendes. Læs mere på www.randi.dk.
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MODELLER

NORDIC FOREST SELECTION

PROFILER

GLAS

A B

TRÆ

FARVER
Alle RAL-farver er mulige.

EG ELM ASK VALNØD KLAR RIFLET

De fleste greb fra Randi kan anvendes. Læs mere på www.randi.dk.

HÆNGSLER RANDI 3615 RANDI 3625 VAHLE 4” SKJULT Messing

Sort

Krom

Hvid



24

DOUGLAS HEARTOAK GRANDOAK

MODELLER

DINESEN FRAMED BY VAHLE

PROFILER

TRÆ

DESIGNMULIGHEDER

De fleste greb fra Randi kan anvendes. Læs mere på www.randi.dk.

HÆNGSLER SKJULT Messing

Sort

Krom

Hvid
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DOORS BY LARS VEJEN

GRADIENT BARCODE HAVANAMODELLER

PROFILER

De fleste greb fra Randi kan anvendes. Læs mere på www.randi.dk.

FARVER
Alle RAL-farver er mulige.

HÆNGSLER RANDI 3615 RANDI 3625 VAHLE 4” SKJULT Messing

Sort

Krom

Hvid
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DEN DØR, DU ØNSKER

Nordic Design by Vahle Doors er vores vision om 
smukke døre, der ikke går på kompromis. Her er 
form og funktion ligeværdige størrelser. Serien er 
moderne, nordisk og af høj kvalitet.

Vahle laver også kundetilpassede løsninger, hvor 
alle parametre tilpasses dine behov og din smag. Vi 
indgår gerne i rådgivningsprocessen, så vores eks-
pertise kan forenes med din ide.
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Et udvalg af Vahles kundetilpassede løsninger. Her ses fyldingsdøre, skydedøre, glasdøre og glatte, integrerede døre.
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