
Dørsett lister og foringar
Bilde Art. nr Nobb Varetekst1 Varetekst2 Varebeskriveløse

FURULISTVERK HVITMALT:

7950 51938505 FURU 10X058 DØRSETT KARM RUND S0502Y KARMLIST RUND SET 1/1100MM 2/2200MM

10x58mm Karmlist med to avrundede kanter i furu ferdig malt i fargekoden NCS S 0502 Y (Bomull). Produsert i fingerskjøtt 

kvistfri furu og levert som praktisk transportvennlig forpakning som dørsett med 2 stk a 2200mm og 1 stk a 1100mm. Karmlister 

har hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og vinduer men kan også brukes til fenderlist, dekklist m.m. Karmlist 

med avrundet kant passer sammen med gulvlist med avrundet kant og taklist med avrundet kant. Velger du denne 

listverksserien får du en helhetlig, klassisk og enkel stil som passer inn i mange typer interiør.

7951 51938524 FURU 12X058X5500 DØRSETT  NCS S0502Y KARMLIST RUND SET 1/1100MM 2/2200MM

12x58mm Karmlist med to avrundede kanter i furu ferdig malt i fargekoden NCS S 0502 Y (Bomull). Produsert i fingerskjøtt 

kvistfri furu og levert som praktisk transportvennlig forpakning som dørsett med 2 stk a 2200mm og 1 stk a 1100mm. Karmlister 

har hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og vinduer men kan også brukes til fenderlist, dekklist m.m. Karmlist 

med avrundet kant passer sammen med gulvlist med avrundet kant og taklist med avrundet kant. Velger du denne 

listverksserien får du en helhetlig, klassisk og enkel stil som passer inn i mange typer interiør.

7952 51938532 FURU 12X069X5500 DØRSETT  NCS S0502Y KARMLIST RUND SET 1/1100MM 2/2200MM

12x69mm Karmlist med to avrundede kanter i furu ferdig malt i fargekoden NCS S 0502 Y (Bomull). Produsert i fingerskjøtt 

kvistfri furu og levert som praktisk transportvennlig forpakning som dørsett med 2 stk a 2200mm og 1 stk a 1100mm. Karmlister 

har hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og vinduer men kan også brukes til fenderlist, dekklist m.m. Karmlist 

med avrundet kant passer sammen med gulvlist med avrundet kant og taklist med avrundet kant. Velger du denne 

listverksserien får du en helhetlig, klassisk og enkel stil som passer inn i mange typer interiør.

7953 51947257 FURU 24X057X2200 UTF.KAR NCS S0502Y UTFORINGSLIST RUND KANT M/FALS 1/2200

24x57mm Karmlister med runde kanter og utforing 12mm fals i ett og samme produkt i ubehandlet furu. Ferdig malt i fargekoden 

NCS S0502 Y (Bomull) Produsert i førsteklasses fingerskjøtt kvistfri furu. Alle utforingskarmlister leveres i faste lengder og har 

hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og vinduer hvor man også dekker utforingsbehovet med den fals som er 

påført dette produktet. 

7954 51938558 FURU 15X070X5500 DØR 116 NCS S0502Y KARML CW116 SETT 1/1100MM 2/2220MM

15x70mm Karmlister med profil CW 116 i furu. ferdig malt i fargekoden NCS S0502Y (Bomull). Produsert i førsteklasses 

fingerskjøtt kvistfri furu. Alle karmlister leveres i faste lengder og har hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og 

vinduer men kan også brukes til fenderlist, dekklist m.m. Noen bruker også benevnelsen Gerikt og Dørlist eller Vinduslist på 

dette produktet. Som dørsett leveres produktet i smart transportvennlig forpakning med to stk a 2200mm og 1 stk a 1100mm. 

Akkurat nok til belistning av en dørside. Karmlist profil CW 116 passer sammen med gulvlist profil CW 233 og Taklist profil CW 

363. Velger du denne listserien får du et stilfullt og klassisk uttrykk i ditt interiør.

7955 51938486 FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S0500N KARMLIST RUND SET 1/1100MM 2/2200MM

12x58mm Karmlist med to avrundede kanter i furu ferdig malt i fargekoden NCS S 0500 N (Klassisk hvit). Produsert i fingerskjøtt 

kvistfri furu og levert som praktisk transportvennlig forpakning som dørsett med 2 stk a 2200mm og 1 stk a 1100mm. Karmlister 

har hovedsaklig som bruksområde belistning rundt dører og vinduer men kan også brukes til fenderlist, dekklist m.m. Karmlist 

med avrundet kant passer sammen med gulvlist med avrundet kant og taklist med avrundet kant. Velger du denne 

listverksserien får du en helhetlig, klassisk og enkel stil som passer inn i mange typer interiør.



FURU UTFORINGER HVITMALT:

7956 51935546 FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S0502Y UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x45mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0502 Y (Bomull). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som dørsett med 

2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å utligne 

avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7957 51935554 FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S0502Y UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x70mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0502 Y (Bomull). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som dørsett med 

2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å utligne 

avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7958 51935565 FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S0502Y UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x95mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0502 Y (Bomull). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som dørsett med 

2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å utligne 

avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7959 51935573 FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S0502Y UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x120mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0502 Y (Bomull). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som dørsett 

med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å utligne 

avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7960 51935584 FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S0502Y UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x145mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0502 Y (Bomull). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som dørsett 

med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å utligne 

avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7961 53475444 FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S0500N UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x45mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0500 N (Klassisk hvit). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som 

dørsett med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å 

utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7962 53475482 FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S0500N UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x70mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0500 N (Klassisk hvit). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som 

dørsett med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å 

utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7963 53475501 FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S0500N UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x95mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0500 N (Klassisk hvit). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som 

dørsett med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å 

utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7964 53475516 FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S0500N UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x120mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0500 N (Klassisk hvit). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som 

dørsett med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å 

utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.

7965 53475520 FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S0500N UTFORING SETT 1/1100MM 2/2150MM

18x145mm Utforing ferdig malt i fargekode NCS S0500 N (Klassisk hvit). Leveres i smart transportvennlig forpaskning som 

dørsett med 2 stk a 2100mm og 1 stk a 1100mm. Produsert i førsteklasses fingerskjøtt limt kvistfri furu. og har som funksjon å 

utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innervegg slik at karmlist kan monteres.


