
®





Det må låta som en klyscha när vi säger  
att Gebo-dörren är möjligheternas dörr.  
Men det är faktiskt precis vad den är. Utifrån 

våra standardmodeller kan varje kund genom 

sina tillval få en alldeles unik dörr. I snickeriet 

anpassar våra skickliga snickare dörrarna efter 

olika behov och ger dem vitt skilda uttryck.

Det finns dock en viktig gräns som vi aldrig över-

skrider. Vi kompromissar inte med vår gedigna 

konstruktion, utseende får inte gå före kvalitet. 

Det är ett löfte som vi ger alla våra kunder – och 

oss själva. Vi vill kunna känna stolthet över vårt 

arbete och vara värdiga att förvalta arvet efter 

farfar Anton som startade Gebo Snickerier 1939.

Vår dörrtillverkning började en gång i tiden  

med dörrar för stall och ekonomibyggnader. 

Utrymmen där det inte går att slarva, där man 

måste kunna lita på att dörren håller. Att den  

står emot regn och snö, vind och sol,  

temperaturskiftningar och tuffa tag. Med tiden  

Möjligheternas dörr!
har sortimentet vuxit, men fortfarande handlar 

det om rejäla dörrar för svenskt klimat. 

Vi sätter en ära i att våra dörrar är prisvärda, 

att de faktiskt är överkomliga för alla som 

värdesätter kvalitet. När man arbetar med 

prisvärd kvalitet kan man inte fuska i något 

led. Kvalitetsarbetet börjar redan när vi väljer 

vårt virke – till karmträet duger inget annat än 

långsamvuxen svensk furu – och fortsätter in i 

snickeriet där dörrarna tillverkas med omsorg 

och stor precision. 

Gebo Snickerier finns i Glemmingebro, på 

skånska Österlen. Vårt kontor och snickeri ligger 

vägg i vägg, vilket ger oss korta beslutsvägar 

och innebär att vi alla har en stark känsla för våra 

produkter. Vi som arbetar på kontoret behöver 

bara öppna dörren till snickeriet och känna 

doften av nytt, friskt trä för att påminnas om att 

vi sysslar med hantverk. Det är en doft vi aldrig 

tröttnar på.
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YD74 är vår mest tillverkade dörr, den har varit med i sortimentet i 20 år 
och kommer säkert att vara med minst 20 år till. Den har oändligt många 
användningsområden och passar lika bra i sommarstugan som i garaget, 
förrådet, stallet eller den ouppvärmda källaren. YD74 finns i 116 olika 
standardstorlekar! 
 
Grundmodellen av YD74 har ett neutralt och tidlöst utseende med stående 
dekorspårning utvändigt. Kanske är det precis den dörr du är ute efter.  
Annars kan du genom olika val påverka dörrens mått, utseende och 
karaktär. Passar det bättre med liggande eller snedställda spår? Andra 
vanliga tillval är glas, sparkplåtar, annat lås eller beslag, halvdörr eller 
valvdörr. Allt är möjligt på en dörr från Gebo! 

Oavsett vilka mått eller vilken stil du väljer, får du en rejäl dörr byggd för 
svenskt klimat. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på 
utförande, titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se. 

YD74
YtterDÖrr

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr 
(gångdörr + sidodörr). 

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad 
furu, isolering av freonfri cellplast. 
Falsat och försett med tätningslist. 
tjocklek: 74 mm.

basUTfÖRanDe: 7 mm furuply-
wood av utomhuskvalitet, utvändigt 
stående spår, invändigt slät. Avsedd 
att laseras. 
tillval: Björkplywood för  
täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur i 
dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat vinkeljärn, 
avsett för ingjutning. tillval: trätröskel 
i hårdträ, släplist eller galvaniserat 
fyrkantsrör. Se www.gebo.se/fakta-
om-gebodorren/trosklar/

YD74 i basutförande  
(spårning 100)
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beslaG: Minst 3 kraftiga gångjärn 
per dörrblad. Cylinder låskista. 
Sidodörren på pardörrar är försedd 
med garage regel. 
tillval: Kantreglar med hävarm. Stora 
pardörrar har garageregel invändigt 
på båda dörrbladen.  
Tillval: Fix 280 regel med handtag 
utvändigt och invändigt på 
gångdörren, kan kompletteras med 
standardcylinder.

behanDlinG: Obehandlad.  
tillval: Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling. 

isoleRinGsfÖRmåGa/U-väRDe  
hela KonsTRUKTionen:  

10x21 0,76 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – se vår 
hemsida: www.gebo.se

YD74 med diverse tillval



en variant av vår ytterdörr som är anpassad för uppvärmda utrymmen. 
Den passar lika bra till bostaden som till förrådet eller garaget. Genom sin 
konstruktion klarar dörren de stora skillnaderna mellan inomhus- 
temperaturen och den skiftande utomhustemperaturen. Plus-dörren har 
björkplywood som ytbeklädnad, vilket är lämpligt för täckmålning.   
 
I standardutförande har dörren en neutral och tidlös stil med stående 
dekorspårning utvändigt. Vill du hellre ha en mer personlig stil på din dörr 
kan du genom olika val påverka dörrens utseende och karaktär. Vanliga val 
är glas, sparkplåtar, annat lås eller beslag, fiskbens- eller liggande spårning. 
Dörren finns i 98 standardstorlekar och kan mot ett mindre tillägg levereras  
i specialmått. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!  
 
Oavsett vilka mått eller vilken stil du väljer, så får du en rejäl dörr byggd 
för svenskt klimat. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på 
utförande, titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.  

YD74 Plus  
YtterDÖrr MeD INBYGGD AlUMINIUMPlåt

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr 
(gångdörr + sidodörr). 

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad 
furu, isolering av freonfri cellplast 
samt inbyggd aluminiumplåt på 
båda sidor. Falsat och försett med 
tätningslist. tjocklek: 74 mm.

basUTfÖRanDe: 7 mm björkply-
wood av utomhus kvalitet, utvändigt 
stående spår, invändigt slät. Avsedd 
att täckmålas/täcklaseras.  
tillval: Furuplywood för lasering. 

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur i 
dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat fyrkantrör.  
tillval: trätröskel i hårdträ, släplist 
eller galvaniserat vinkeljärn avsett för 
ingjutning. Se www.gebo.se/fakta-
om-gebodorren/trosklar/

YD74 Plus i basutförande  
(spårning 100)
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beslaG: Minst 3 kraftiga gångjärn 
per dörrblad. Cylinder låskista. 
Sidodörren på pardörrar är försedd 
med garage regel. 
tillval: Annan låskista, gångjärn med 
bakkantssäkring, kantreglar med 
hävarm.

behanDlinG: Obehandlad.  
tillval: Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling.

isoleRinGsfÖRmåGa/U-väRDe  
hela KonsTRUKTionen:  

10x21 0,76 (gäller tät dörr)                

Finns i många storlekar – se vår 
hemsida: www.gebo.se

YD74 Plus med diverse tillval
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Komplett YtterDÖrr

Komplett i basutförande 

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr  
(gångdörr + sidodörr). 

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad furu, 
isolering av freonfri cellplast. Falsat och 
försett med monterad tätningslist.  
tjocklek: 74 mm.

basUTfÖRanDe: 7 mm furuplywood av 
utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, 
invändigt slät.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur i  
dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat vinkeljärn, avsett 
för ingjutning. tillval: trätröskel i hårdträ, 
släplist eller galvaniserat fyrkantsrör.  
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/
trosklar/

beslaG: Minst 3 kraftiga gångjärn per 
dörrblad. Cylinderlåskista inkl trycke och 
täckskyltar.   

Sidodörren på pardörrar är försedd med 
garage regel.  
tillval: Kantreglar med hävarm. 

Stora pardörrar har garageregel invändigt 
på båda dörrbladen.  
Tillval: Fix 280 regel med handtag 
utvändigt och invändigt på gångdörren, 
kan kompletteras med standardcylinder.

behanDlinG: Grundbehandlad med 
brunsvart lasyr samt toppbehandlad med 
färglös lasyr. 

Monteringssats (justerbar karmskruv) ingår 
i dörrpriset. Karmen är ej förborrad.

isoleRinGsfÖRmåGa/U-väRDe  
hela KonsTRUKTionen:  

10x21 0,76 (gäller tät dörr) 

Finns i många storlekar – besök vår 
hemsida www.gebo.se

Det här är det självklara valet för dig som vill ha din ytterdörr komplett och klar att 
montera. Dörren levereras behandlad med brunsvart grundlasyr samt med färglös 
topplasyr. Allt du behöver göra är att skruva fast handtaget. Naturligtvis har du även 
här möjlighet att påverka utseende och mått på din dörr så att den passar dina 
behov och din byggnad.

Smådjursdörr YtterDÖrr

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr  
(delad gångdörr + hel sidodörr). 

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad furu, 
isolering av freonfri cellplast. Falsat och 
försett med tätningslist. tjocklek: 74 mm. 
Gångdörr med delat dörrblad.

basUTfÖRanDe: 7 mm furuplywood av 
utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, 
invändigt slät. Avsedd att laseras. tillval: 
Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur i  
dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat vinkeljärn, avsett 
för ingjutning. tillval: trätröskel i hårdträ, 
släplist eller galvaniserat fyrkantsrör.  
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/
trosklar/

beslaG: Minst 3 kraftiga gångjärn per 
dörrblad. Cylinderlåskista på övre dörr-
bladet samt skjutregel för hopkoppling av 
övre och undre dörrbladet.  
Sidodörren på pardörrar är försedd med 
garageregel. 
tillval: Kantreglar med hävarm. 

behanDlinG: Obehandlad.  
tillval: Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – besök vår 
hemsida www.gebo.se

en rejäl ytterdörr till fårstallet, hundhuset eller andra utrymmen där smådjur rör 
sig. Genom att undre dörrbladet kan öppnas separat kan djuren röra sig fritt 
mellan inomhus- och utomhusmiljö. Smådjursdörren har alltid delad gångdörr. I 
standardutförande har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. 
Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du hellre 
ha fiskbens- eller liggande spårning? Glas i dörren för ljusinsläpp eller sparkplåt?

Smådjursdörr i basutförande 
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Här ser du exempel på hur en Gebo-dörr kan se ut  
beroende på vilka tillval man gör. Se det gärna som lite  
hjälp med att hitta din egen dörr. Samtliga dörrar kan  
tillverkas i specialmått. För mer tips och idéer på utförande 
titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se

Inspiration

Spårning 100  
(basutförande)

Spårning 100   
+ glas GS

Spårning 100 
+ glas GC

Spårning 100                                                   
+ glas GS med                                                                           
dekorspröjs

Spårning 100   
+ glas Gl  
+ sparkplåt

Spårning 340  
+ glas GD

Spårning 212                          
+ glas GS

Spårning 110                          
+ glas GS med 
dekorspröjs

Spårning 300  

Pardörr med spårning 240 + valvPardörr, lika dörrblad med 
spårning 400 + glas GD

Pardörr, lika dörrblad 
med spårning 529 
(kundspecifik)   
+ glas GS Cotswold

Spårning 605 
(typ pärlspont) 
+ glas GS



en rejäl ytterdörr till häststallet som ger dig möjlighet att få in både ljus och 
luft i stallgången. YD Häst har alltid delad gångdörr. I standardutförande 
har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Precis 
som när det gäller Gebos övriga dörrar har du möjlighet att påverka mått, 
utseende och detaljer så att den passar stallets stil och årgång. 
 
Ska dörren sitta direkt till hästboxen - välj Gebo Uteboxdörr/Uteboxdörr elit.

YD Häst 
YtterDÖrr tIll HäStStAllet

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr 
(delad gångdörr + hel sidodörr).

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad  
furu, isolering av freonfri cellplast.  
Falsat och försett med tätningslist. 
tjocklek: 74 mm.

Gångdörr med delat dörrblad, höjd 
undre dörr bladet: 1225 mm. 

basUTfÖRanDe: 7 mm furuply-
wood av utomhuskvalitet, utvändigt 
stående spår, invändigt slät. Avsedd 
att laseras.  
tillval: Björkplywood för  
täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur i 
dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat vinkeljärn, 
avsett för ingjutning. tillval: Släplist, 
trätröskel i hårdträ eller galvaniserat 
fyrkantsrör. Se www.gebo.se/fakta-
om-gebodorren/trosklar/

beslaG: Minst 3 gångjärn per 
dörrblad. Cylinderlås kista på 
undre dörrbladet samt skjutregel 
för hopkoppling av övre och undre 
dörrbladet.  
På pardörrar är sidodörren försedd 
med garageregel.

behanDlinG: Obehandlad.  
tillval: Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – se vår 
hemsida: www.gebo.se

YD Häst i basutförande



Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på  
säkerhet. På vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida 
försedd med bitskydd och samtliga beslag är genomtänkta för hästens 
säkerhet. Du kan anpassa dörrens mått och utseende efter din stall-
byggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du glas - med eller utan 
galler - i dörren.  

Samma som Uteboxdörr, med 
följande tillägg: 

Dörrbladet invändigt försett med slät  
21 mm furuplywood av utomhus-
kvalitet.

Bitskydd dörrblad: Undre dörrbladets 
ovankant, övre dörrbladets gångjärns-
sida.

Bitskydd karm: Övre dörrbladets 
låssida, invändigt hela karmen.

Beslag: Cylinderlåskista inkl trycke 
utvändigt, infällt vred invändigt samt 
täckskyltar på övre dörrbladet.

Finns i många storlekar – se vår 
hemsida: www.gebo.se

Uteboxdörr

Uteboxdörr elit

DÖRRTYP: enkeldörr

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad  
furu, isolering av freonfri cellplast.  
Falsat och försett med tätningslist. 
tjocklek: 74 mm.

Delat dörrblad med bitskydd på undre  
dörrbladets ovankant. Höjd undre 
dörrbladet; 1225 mm.

basUTfÖRanDe: 7 mm furuply-
wood av utomhuskvalitet, utvändigt 
stående spår, invändigt slät. 
tillval: Björkplywood för  
täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur  
i dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Galvaniserat vinkeljärn,  
avsett för ingjutning.  

tillval: Släplist, galvaniserat  
fyrkantsrör eller trätröskel i hårdträ.  
Se www.gebo.se/fakta-om-
gebodorren/trosklar/

beslaG: 215 mm tappbärande  
gångjärn med godstjockleken 5 mm. 
Cylinderlåskista inkl trycke utvändigt, 
vridknopp invändigt samt täckskyltar 
på övre dörrbladet. 
Undre dörrbladet försett med kraftig 
utanpåliggande skjutregel med spärr.

behanDlinG: Grundbehandlad 
med brunsvart lasyr. Kan även 
levereras färglöst grundoljad.  
tillval: Annan grundbehandling  
alt. grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – se vår 
hemsida: www.gebo.se

Uteboxdörr elit med härdat glas och 
sparkplåt som tillval

Uteboxdörr i basutförande

9

Samma modell som vår Uteboxdörr men utrustad med fler bitskydd på 
både karm och dörrblad samt med beslag som är genomtänkta för hästens 
säkerhet. Invändigt har den tre gånger så tjock plywood som våra övriga 
dörrar. Uteboxdörr elit är konstruerad så att du ska kunna känna dig trygg 
med att hästen varken kan skada sig själv eller dörren.
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tänk ett målat plank med rader av stockrosor framför och så en matchande 
trädörr som leder in till trädgården. Vår murdörr passar utmärkt i både plank 
och murar, men även mellan t ex hus och garage. Dörren är låsbar och du 
kan ha samma låscylinder som i dina andra dörrar vilket begränsar antalet 
nycklar att hålla reda på. Välj mellan rak och valvad ovankant, och anpassa 
stilen till övriga dörrar genom dekorspårning och glas. Du kan genom olika 
val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. 

Murdörr

DÖRRTYP: enkeldörr

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad  
furu, isolering av freonfri cellplast.  
tjocklek: 59 mm.

basUTfÖRanDe: rak dörr med  
7 mm furuplywood av utomhus-
kvalitet, stående spår utvändigt  
och invändigt. Avsedd att laseras. 
Tillval: Valvdörr, fiskbensspårning  
båda sidor samt diagonalt glas. 
Björkplywood för  
täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur  
i dimensionen 56x118 mm.  
Murdörren kan levereras med eller 
utan karmovanstycke.  

TRÖsKel: Saknar tröskel. 

beslaG: Minst tre gångjärn.  
Cylinderlåskista.  
tillval: låsklinka

behanDlinG: Obehandlad.  
tillval: Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling.

Murdörr utan ovanstycke,  
med spårning 300 som tillval

Valvad eller halvdörr? Valet är ditt

YD74, YD74 Plus och Komplett kan 
tillverkas som halvdörr med låskistan 
placerad på övre dörrbladet.  
Skjutregel mellan dörrbladen samt 
mellan undre dörrblad och karm.        
tillval: Kantregel med hävarm.

De flesta Gebo-dörrar kan tillverkas 
som valvdörr. För fler exempel besök 
vår hemsida: www.gebo.se



Vi fokuserar på det vi kan bäst – dörrar. För att du på ett  
enkelt sätt ska kunna beställa även fönster till ditt stall 
samarbetar vi med Getinge Snickeri och trävaror AB.  
Det är ett snickeri som på många sätt liknar Gebo och 
som vi känner stort förtroende för efter drygt trettio års  

samarbete. Det här är riktiga kvalitetsfönster tillverkade i 
svensk tryckimpregnerad furu. Alla modeller kan storleks-
anpassas och du kan få dem med eller utan spröjs.  
Mer info hittar du här:  
www.gebo.se/dorrar/stallfonster/

Stallfönster från Getinge Snickeri
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ID59 INNerDÖrr

I vissa miljöer är påfrestningarna på en innerdörr särskilt stora. Föreställ 
dig en industrilokal där dörren rycks upp och slängs igen många gånger 
under en stressig arbetsdag. eller en ridskola där eleverna springer fram 
och tillbaka och släpper dörren som om den vore en svängdörr. Där passar 
vår innerdörr. Den är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Precis som 
våra ytterdörrar görs den i en grundmodell som kan modifieras genom dina 
personliga val.

DÖRRTYP: enkeldörr alt. pardörr 
(gångdörr + sidodörr).

DÖRRblaD: Ram i fingerskarvad 
furu, isolering av freonfri cellplast.  
tjocklek: 59 mm.

basUTfÖRanDe: 7 mm furuply-
wood av utomhuskvalitet, slät  
båda sidor. Avsedd att laseras.  
tillval: Björkplywood för  
täckmålning/täcklasyr.

KaRm: tillverkad i Norrlandsfur  
i dimensionen 56x118 mm.

TRÖsKel: Utan tröskel.  
tillval: Släplist, trätröskel i hårdträ  
eller galvaniserat fyrkantsrör.  
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodor-
ren/trosklar/

beslaG: Minst 3 gångjärn per dörr-
blad. Cylinderlåskista. Sidodörren på 
pardörrar är försedd med garageregel. 
tillval: Kantreglar med hävarm.

behanDlinG: Obehandlad. 
tillval:  Grundbehandling alt.  
grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – besök vår 
hemsida:  www.gebo.se

ID59 i basutförande
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Bra att veta
leveRans oCh laGRinG  
Kontrollera noga att ni fått det antal kolli som finns angivet på 
fraktsedeln. Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras 
inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat utrymme med  
låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt  
ovanstycket. obs! ej liggande! 
De skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot 
nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Skador 
uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra  
garantier. emballaget skall tas bort snarast då detta  
endast är avsett att skydda godset under transport.  
 
en noggrann utluftning/avfuktning av eventuell kvarvarande 
byggfukt skall ske före montering för att eliminera de skador på 
dörren som kan uppkomma pga. detta, t.ex. svällning, mögel etc. 
Under eventuell resterande byggtid ska produkterna skyddas mot 
varje form av åverkan. Beslag, tätningslister etc. får inte utsättas 
för frätande ämnen eller färg.  

monTeRinG 
Vår monteringsanvisning följer med alla leveranser och den skall 
följas! Denna anvisning finns även på vår hemsida:  
www.gebo.se. Har ni frågor eller problem vid monteringen, ta 
kontakt med oss.

UnDeRhåll 
trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper  
beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För att få 
en lång livslängd på dina dörrar är det viktigt att de underhålls 
kontinuerligt.  
se skötselanvisning som medföljer leveransen eller ladda 
ner den på www.gebo.se. 

TäTninGslisTeR 
Obehandlade ytterdörrar: tätningslister medföljer. Monteras 
efter behandling av dörren!

Behandlade ytterdörrar: tätningslist monterad. Skydda/maskera 
tätningslisten före nästa behandling.

 
 
 
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

tala med din återförsäljare eller besök  
www.gebo.se

Vill du veta mer?

åTeRfÖRsäljaRe:

270 21 Glemmingebro • Telefon: 0411-52 25 20 • Telefax: 0411-52 27 74 
E-post: info@gebo.se • www.gebo.se

TillveRKaRe:


