
 

 

 

  

 

  

 

VÄNLIGEN KLIPP UT TALONGEN OCH SKICKA TILL 

SECOR. POSTA, ELLER FOTA BAKSIDAN OCH 

MAILA TILL PHILIP.JASBUTIS@SECOR.SE  

DIREKTKONTAKT: 072-735 93 41 

 
 
Plats för porto 

 

 

SECOR / Stockholm Ståldörrar 

Bergväggsvägen 16L 

192 48 Sollentuna 

 

SÄKERHETSDÖRR FRÅN DALOC 
FÖR BRF GÄSTFRIHETEN 

 
Vi har härmed nöjet att erbjuda dig marknadens mest tekniskt 
utvecklade säkerhetsdörr, Daloc S43. Dörren har ett vackert 
yttre i kombination med ett högt inbrottsskydd. Samtidigt ger 
den ett effektivt skydd mot brand, oljud och lukt. Det lätt-
använda flerpunktslåset hakar i låst läge fast dörrbladet i 
stålkarmen upp- och nedtill. Dörren har även säkra gångjärn och 
speciella tappar i bakkant som gör dörren svår att forcera och 
lyfta av. Tack vare karmens limfria tätningslister förblir dörren 
tät. Sveriges mest sålda säkerhetsdörrar tillverkas i Töreboda. 
  

PRESTANDA 
• Inbrottsklass RC 3 minimerar inbrottsrisken. 

• Ljudreduktion 38 dB minskar störande ljud från 
trapphuset väsentligt. 

• Brandklass EI30, brandmotstånd i 30 minuter. 

• Brandgastäthetsklass Sa, S200 innebär att dörren står emot 
kalla såväl som varma brandgaser. 

 

STANDARDUTRUSTNING 
• Dörrblad i flera lager stålplåt med förstärkningar samt 

laminerad yta. Vit stålkarm. Tröskel i massiv ek.  

• Foder & anslag penslas gröna NCS 6020-G70Y 

• Huvudlås ASSA 510 MPL (flerpunktslås). Låsning av hak-
regel och hakkolvar sker genom uppåtvridning av trycke/ 
handtag. 

• Tillhållarlås ASSA 90001 inklusive 4 nycklar 
• Befintlig låscylinder överflyttas 

• Förstärkta låspunkter samt bakkantssäkringar. 

• Mekanisk ringklocka, tittöga av vidvinkeltyp, handtag. 
 

VILLKOR* 
• Grovstädning och bortforsling av befintlig dörr och karm. 

• 5 års garanti på montage och dörrprodukter, 2 år på 
elektroniska tillbehör. 

• Mervärdesskatt ingår i samtliga angivna priser. 
• Betalning mot faktura, 10 dagar netto, alternativt 

delbetalning genom Resurs Bank. 

• *För fullständiga villkor, begär offert. 

 

ERBJUDANDE 

 

S44 18.900:-   inkl. installation 

Ordinarie pris ca: 21.000:- inkl. moms 

gäller t.o.m. 31 augusti 2023.  

 

DELBETALNING 

Finansiering genom Resurs Bank är möjligt. Sedvanlig kredit-
prövning tillämpas. Inköpsmånaden är betalningsfri. Betalnings-
period väljs vid första betalningstillfället. Räntefritt 12 månader. 

KONTAKT 

 
     SECOR 

     Philip Jasbutis 

    072-735 93 41 

    philip.jasbutis@secor.se 

 

Var inte bara noga när du väljer dörr. Det är 

lika viktigt vem som installerar den. 

 
När du byter lägenhetsdörr är det två saker som är extra 

viktiga. Det ena är själva dörren. Det andra är 

installationen. Dessa två saker måste samverka, annars 

ger inte lägenhetsdörren rätt skydd mot inbrott och ljud 

från trapphuset. Vid en brand kan en felinstallerad dörr 

vara en direkt livsfara. Se därför till att alltid anlita en 

certifierad installatör. 

 

 

 

Mån 
Månads-
kostnad* 

Uppläggnings-
avgift 

24 633:- 395:- 

12 123 :- 295:- 

6 321 :- 195:- 

Mån 
Månads-
kostnad* 

Uppläggnings-
avgift 

24 633:- 395:- 

12 123 :- 295:- 

6 321 :- 195:- 

callto:0046727359340
http://www.daloc.se/daloc-saekerhetsdoerr/fakta-om-saekerhetsdoerrar/sakerhetsdorrar/sakerhetsdorr-daloc-s43.html
http://www.resursbank.se/
http://www.resursbank.se/
callto:0046727359340
mailto:philip.jasbutis@secor.se


 

Jag är intresserad av en säkerhetsdörr enligt erbjudande från Secor. Kontakta mig för bekräftelse & bokning! HK165 

När jag står inne i bostaden är ytterdörrens handtag på 
❑ höger → 

❑ ← vänster 

sida och dörren 
öppnas 

❑ ut från 

❑ in mot 
bostaden. 

Tillval ◼ 
Brevinkast 
& vredkåpa ❑ 

Säkerhets-
brevlåda 
1700:- 

❑ 
Ny 
cylinder 
700:- 

❑  

Vit  
Insida 
500:- 

❑  
Dörrspärr 
600:- ❑  

Dörröga med 
display 
1200:- 

❑ Delbetalning 

Namn  E-post Telefon 

Gata + Nr   Våning Ort 

 

Övriga önskemål 

 

 

 

 

 


