
 

Beställning (ramavtal 769607-8653 ) Kuvertera och posta till: 
Namn: 

Adress:  

E-postadress: 

Telefonnummer: 

Portkod:  

Kampanj på säkerhetsdörr från Daloc/SECOR till BRF Skogskarlen! 

Secor är ett företag i Daloc koncernen. Vi är specialister på 

montage av säkerhetsdörrar och trapphus-renovering. Sedan 

1993 har vi levererat och monterat tiotusentals säkerhets-

dörrar, branddörrar, entrédörrar och fastighetsboxar över hela 

Sverige. Vi är Sveriges största tillverkare och montör av  

säkerhetsdörrar. 

Nu har vi nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr Daloc S43 till 

ett lägre pris. Det är en kvalitetsdörr som uppfyller samtliga 

certifieringar och typgodkännanden enligt svenska byggregler.  

Dörren tillverkas av oss i Sverige och vi lämnar alltid 5 års  

garanti.  

Säkerhetsdörrens egenskaper 

Inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) minimerar inbrottsrisken.  

Ljudklass 35 dB reducerar väsentligt störande ljud från trapp-

huset.  

Brandklass EI30 garanterar att dörren står emot brand i 30 

minuter. 

Brandgastäthetsklass Sa, Sm (SS-EN 13501-2) innebär att dör-

ren står emot kalla såväl som varma brandgaser 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande  

Nu har vi nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr  

Daloc S43 i EK laminat med vit stålkarm för: 

14.490:- t.o.m. 2017-06-30 

Ordinarie pris 15.500:- 

Bra att veta vid montage/beställning 

 Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår. 

 5 års garanti på dörr samt utfört arbete 

 Betalning mot faktura 10 dagar, alternativt räntefri  

delbetalning genom Resursbank 

 Leveranstid 2-6 veckor 

 Styrelsen eftersträvar enhetlighet i trapphusen varav  

Mahogny är satt som standardfärg på dörren 

 Normalt sätt flyttar vi underlåsets låscylinder från den 

gamla dörren till säkerhetsdörren.  I en del fall behöver vi 

byta befintlig låscylinder i underlåset då tillkommer 600 kr. 

I övrigt inga andra avgifter utöver de tillval man gör enligt 

baksidan 

 Enligt Skatteverkets regler gäller ej ROT-avdrag 

 Flytt av nyckeltub ingår 
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S43 

Daloc S43 säkerhetsdörr inkluderas alltid med: 

 Flerpunktslås (4-punktslås), ASSA. 

 Niotillhållarlås, inkl. 4 nycklar 

 Mekanisk ringklocka. Dörrkik av vidvinkeltyp 

 Brevinkast av märket Swedbox 

 Handtag samt vredkåpa på insidan av dörren 

 Stålkarm runt dörr. Tröskel i massiv ek 

 Förstärkta låspunkter samt bakkantstappar.  

 

Tillval  

Säkerhetsbrevlåda på dörrens insida (vit eller brun) 

Samlar upp post, insynsskyddar och brandsäkrar dörren 

maximalt. Den hindrar även tjuvar som sticker in  

kameror och dyrkutrustning. Pris 1500 kr 

Digitalt dörröga 

Skärm som tydligt visar trappen utanför dörren. Bra för 

barn som inte når och äldre som ser sämre. Pris 1200 kr 

Ny låscylinder till underlås 

Högkvalitativ låscylinder av svensk standard , 4 nycklar.  

Pris 600 kr 

Dörrspärr 

Öppna dörren på glänt men behåll säkerheten av en låst dörr- 

Pris 600 kr  

Vit insida av dörren 

Laminerad insida av dörren som är lätt att rengöra och mycket 

slitstarkt material. Pris 500 kr  

OBS. Säkerhetsdörren på bilden är vit för att 

tydliggöra detaljerna. Er dörr har ett  

trälaminat som efterliknar er originaldörr - 

godkänt enligt styrelsen.  

Kryssa för eventuella tillval: 

 Digitalt dörröga 1200:-  Säkerhetsbrevlåda 1500:-  Ny låscylinder 600:- 

 Dörrspärr 600:-  Vit insida 500:- 
Vit         Brun 

Kryssa för betalningsalt. :  Faktura, efterskott.  Räntefri avbetalning, kräver kreditprövning 
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Frågor besvaras av: 

 


