
 

Erbjudande på säkerhetsdörr från Daloc – BRF Fyrfärgspennan 1 

Secor är ett företag i Daloc koncernen. Vi är specialister på montage av säkerhetsdörrar och 

trapphusrenovering. Sedan 1993 har vi med hjälp av våra certifierade montörer levererat och 

installerat tiotusentals säkerhets-, brand- och entrédörrar samt fastighetsboxar över hela Sverige. 

Vi har härmed nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr Daloc S43 med målade foder och laminerad dörr. 

• Inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) minimerar inbrottsrisken. 

• Ljudreduktion Rw 38 dB, reducerar väsentligt störande ljud från trapphuset. 

• Brandklass EI30 garanterar att dörren står emot brand i 30 minuter. 

• Brandgastäthetsklass Sa, S200 (SS-EN 13501-2) innebär att dörren står emot kalla såväl som varma 
brandgaser.  
 

Dörren är utrustad med: 

• Dörrblad med brevinkast och vredkåpa. Mahogny-laminat enligt föreningens standard. 

• Huvudlås 510 (flerpunktslås). Låsning av hakreglar sker genom uppåtvridning av trycket/handtaget. 

• Tillhållarlås FAS90001 inklusive 4 nycklar. 

• Befintlig låscylinder flyttas över till den nya dörren. 

• Mekanisk ringklocka, tittöga av vidvinkel typ. 

• Säkerhetsdörren är förstärkt vid låspunkterna och är försedd med bakkantssäkringar. 
 

Villkor: 

• Mervärdesskatt ingår i samtliga angivna priser. 

• Betalning mot faktura, 10 dagar netto. 

• Räntefri finansiering kan erbjudas via Resursbank. Kreditbedömning krävs. 

• Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår. 

• 5 års garanti på dörr samt utfört arbete.  
 

Prisavtal: 15 500:- inkl. moms / Dörr   ordinarie pris 17 000:- 

Kontakt:  SECOR , Nicholai Berglind, mobil: 072-735 93 44, mail: nicholai.berglind@secor.se            

 

Beställning: Fyll i talongen på baksidan och posta till Secor/Stockholm Ståldörrar AB, Voltavägen 15,     

168 69 Bromma, eller fota och mejla till nicholai.berglind@secor.se  

 Erbjudandet är giltigt till och med 2019-12-31. 

 

 

mailto:nicholai.berglind@secor.se
mailto:nicholai.berglind@secor.se


 

Tillval:            Dörr i standardutförande 

 

 

Ny låscylinder    
DC3003 
600:- 

 

Dörrspärr 
600:-  

 

E-eye digitalt  
dörröga 
1 200:- 

 

 

Vit insida 
500:-  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Beställning BRF Fyrfärgspennan 1: Posta eller fota och mejla till nicholai.berglind@secor.se  

 Jag vill beställa en säkerhetsdörr  Namnteckning: ___________________________________ 

Namn: ____________________________ Adress: _________________________________________ 

Telefon: __________________________ E-post: _________________________________________ 

          Ny låscylinder               Dörrspärr  E-eye dörröga                    Vit insida 
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