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Ekstrands ytterdörrar har U-värde 0,69w som standard
Vår CE certifiering av ytterdörrar innebär även att värmeisoleringsvärdet CE-certifierats. Ekstrands ytterdörrar har som
standard marknadens lägsta U-värde 0,71w. Detta förbättrades under hösten 2010 till strax under 0.7w eftersom vi ökar
på isoleringen med 2mm. Totala tjockleken på våra dörrar blir därmed min 67mm.
Byggprodukter som tillverkats i Sverige får visserligen säljas i Sverige utan att vara CE-märkta, ännu! Sverige har fått
ett undantag i vårt medlemskap. Däremot måste svenska produkter vara CE-certifierade om de säljs i andra EU-länder.  
Detta förtar inte CE-certifikatets ställning eller dess kvalitetsstämpel. Tvärtom! Med ett CE certifikat har produkten
tillgång till hela Europas marknad. Alla värden är framtagna och testade på ackrediterade institut och enligt EN-        
standard. Samma standard som nu också gäller i Sverige på de flesta områden. Alla CE-certifierade värden finns redovisade på vår hemsida.
Stora företag och vissa myndigheter försöker framhålla egna svenska märkningar (t.ex. P-märkning eller Energimyndighetens Energimärkning) som viktiga. Alla inhemska märkningar, även de som baseras på EN-standarder, anser vi
vara försök att undvika jämförelser mellan svenska produkter och produkter från andra EU-länder.
Som tillval kan ytterdörrarna beställas med U-värde helt ned till 0,52w.

Ekstrands är en historia om innovativa lösningar, envishet och entreprenörskap som sträcker sig tre generationer tillbaka i tiden. Sven
Ekstrand började tillverka snickerier i slutet av 40-talet. Dörrar och fönster har alltid varit företagets huvudsakliga produktområde.
Yrkesstolthet är grunden för en filosofi om att tillverka de bästa produkterna till det bästa priset, kundnytta är ett ledord hos oss. En
ytterdörr eller ett fönster skall inte bara vara vackra att titta på, de skall ha en bra funktion och hålla många år efter köpet.
Innovativa lösningar som diffussionspärrande skikt i ytterdörrar kommer från huset, en konstruktion som hela branschen använder sig
av idag. Foderbildande karmar och väderbeständiga ytskikt är andra exempel.
Ekstrands är ett traditionellt familjeföretag och drivs idag av andra och tredje generationen. Företaget har produktionsanläggningar
utomlands men huvudfabriken med centrallager och kontor ligger i skånska Osby. Ekstrands omsätter i Sverige omkring 100msek men
är fortfarande en liten tillverkare. Ekstrands tror på service och närhet till kunden, något som inte alltid är en självklarhet idag. God
soliditet och AAA-rating sedan många år ger kunden en stor trygghet.
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