
 

Avtal Daloc säkerhetsdörrar – Brf Signalpatrullen 13 
Secor är ett bolag i Daloc-koncernen och är specialister på snabba och säkra montage. Sedan starten 
1993 har vi med hjälp av våra certifierade montörer installerat  tusentals säkerhetsdörrar.  

Vi har härmed nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr Daloc S43 i EK laminat med vit karm.  

o Ökar inbrottsskyddet vilket medför minskad risk för inbrott 
o Reducerar väsentligt störande ljud från trapphuset 
o Avlägsnar lukter och matos från grannarna 
o Marknadens förmodligen mest användarvänliga säkerhetsdörr 
o Dörrarna är godkända och rekommenderas av Svenska 

Stöldskyddsföreningen 
o Fem års garanti på utfört arbete 

Dörren är utrustad med: 

o Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås) 
o FAS 90001 (polislås), inklusive 4st nycklar 
o Bakkantssäkringar 
o Brevinkast 
o Mekanisk ringklocka samt  tittöga av vidvinkel typ 
o Överflytt sker av tub 
o Befintligt låssystem flyttas över och en cylinderförstärkningsring monteras för att 

uppfylla kraven på klassning och godkänd låsning 

Villkor: 

o Gällande mervärdesskatt ingår i samtliga angivna priser 
o Betalning mot faktura, 10 dagar netto 
o Finansiering kan erbjudas genom Resurs Bank AB Kreditbedömning krävs 
o I de fall befintlig låscylinder inte kan flyttas över tillkommer ovalcylinder med 600 kr inkl. moms. 
o Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår 

Prisintervall:  1st 2- 4 st 5-8 st 10 > st  
  15 500 :- 14 500 :- 14 000 :- 13 500 :-  
 
Kontakt: SECOR, Richard Malmstedt,tel. 020-440 450, mobil: 072-735 93 47,mail: richard.malmstedt@secor.se 
 

Beställning: Talong finns på förenigens hemsida 

Många har en dörrstorlek som ej lagerförs, dessa har normal leveranstid 4-6 veckor 

 

Postgate:            Ja,tack (1200kr)          Dörrspärr:            Ja, tack. (600kr) 

               Vitinsida:             Ja ,tack (500kr)           E-Eye:                  Ja,tack (1200kr) 

TEKNISK SPECIFIKATION 
• Isolerat dörrblad av stål med 

invändiga förstärkningar 
• Dörrbladets tjocklek = 58 mm 
• Vitmålad stålkarm med tröskel av 

massiv ek 
• Brandklass EI30 
• Ljudklass 35 dB 
• Inbrottsskyddad SS-EN 1627 

motståndsklass 3 (RC3) 

 

mailto:richard.malmstedt@secor.se


             

                                         

 Dörrspärr      Postgate    E-Eye (digitalt tittöga) 

 

 

För ytterligare information runt Daloc säkerhetsdörrar och Secors 
erbjudande, se www.secor.se alternativt www.daloc.se  


