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Erbjudande om att byta till säkerhetsdörr Daloc S 43  
SECOR är specialister på försäljning och montering av säkerhetsdörrar.  
 

En säkerhetsdörr i stål från Daloc gör att du slipper ovälkomna gäster. Dörren står även emot 
brand och kan ge den tidsfrist som behövs för att rädda liv. Säkerhetsdörren håller också ljud, 
drag och lukt på behörigt avstånd.  
 

Daloc S 43 är en av marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar. Dörren har en unik elegant 
finish, där dörren sammanfogas utan synlig plåtkant med en snygg fasad överfals. 
 

 Inbrottsklassad i motståndsklass 3, MK 3 enl. SS-ENV 1627. Förstärkt för att förhindra inbrott.  

 Ljudklass 35 dB. Tar bort störande ljud i trapphuset.   

 Brandklass EI 30, vilket innebär att elden bromsas i minst 30 minuter. 

 Dörren är godkänd och rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen. 
 Rabatt på hemförsäkringen hos de flesta försäkringsbolag. 
 

Dörrarna monteras av SECOR´s certifierade montörer. Vi lämnar Fem års garanti på utfört arbete. 
Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår. Tänk på att en säkerhetsdörr som inte 
monteras på rätt sätt inte är någon säker dörr. För att uppnå resultat krävs erfarna och utbildade 
montörer. 
 

Beslagning 
 Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås) komplett med handtag, vredsats förstärkt cylinderring för  

att uppfylla kraven på klassning och godkänd låsning. 

 Extralås FAS 90001 (polislås) komplett med 4st nycklar.  

 Säkerhetsdörrarna har förstärkt låskåpa vid låspunkterna, är försedda med bakkantsäkringar, mekanisk 
ringklocka, tittöga av vidvinkeltyp, brevinkast Swedbox samt vredkåpa som effektivt förhindrar 
inbrottsförsök via brevinkastet. Tröskel av massiv ek och om så erfordras ingår tröskelutfyllnad i ek 
mellan dörrtröskel och hallmatta.  

 Befintlig tublås flyttas över till den nya dörren. 
 Stålkarmen i vit std-kulör och dörrblad i trämönstrad laminat ”Ek - 1033”.  
 

Prisintervall – (Prisavtal 810084 med Riksbyggen rabatt – Brf Gästfriheten) 

 1st 4st 8st  16st 32st eller mer   
15 000:-  14 000:- 13 500:- 13 000:- 12 500:- inkl. moms/st 

 

Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar netto. 
Extra: Om inte befintlig låscylinder kan flyttas över tillkommer 600: - inkl. moms för en ny oval cylinder. 
 

Lappen skall vara inlämnad senast: 2009-05-03 
 

Lämna lappen till: Anders Engström, Rusthållarvägen 133    Telefon: 0734-45 65 89 
 

 

Jag vill beställa en säkerhetsdörr om antalet blir:_____________. 
 

Namn:    _____________________ Adress:___________________________________________ 
 

Telefon:  _____________________ Mobil:  ___________________________________________ 


