
SÄKERHETSDÖRR FRÅN DALOC
TILL BRF RADIOSÄNDAREN 

Vi har härmed nöjet att erbjuda Dig marknadens mest teknisk
Utvecklande 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 unika flerpunkts-
Låset hakar i låst läge fast dörrbladet i stålkarmen upp- och nertill.
För ökad säkerhet har huvudlåset ett inbyggt borrskydd. Dörren har
Även säkra gångjärn och speciella tappar i bakkant som gör S43 
Svår att forcera och lyfta av. Tillverkning utförs i Töreboda.

Prestanda
*      Inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) minimerar inbrottsrisken
*      Ljudklass 35 dB provad ljudreduktion 38 dB reducerar
       Störande ljud från trapphuset väsentligt.
*      Brandklass EI30 garanterar att dörren står emot brand i
       30 minuter
*      Brandgastäthetsklass sa,sm innebär att dörren står
       Emot kalla såväl som varma brandgaser.

Standardutrustning

*     Dörrblad i stål med Mahogny laminat på blad och vit  stålkarm.      
      Invändiga lister.
*     Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås) Låsning av hakreglar
      Sker genom uppåtvridning av trycket / handtaget.
*     Tillhållarlås FAS90001 inklusive 4 nycklar.
      Befintlig låscylinder flyttas över och en noway cylinder-
      Förstärkningsring monteras för att uppfylla kraven på
      Klassning och godkänd låsning.
*    Tittöga av vidvinkeltyp, handtag,Tröskel i massiv ek, vredkåpa.       
*     Förstärkta låspunkter samt bakkantssäkringar.
*     Brevinkast  Swedebox förnicklat

Villkor 

*    Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren
*    5 års garanti på dörr samt utfört arbete
*    I de fall befintlig låscylinder inte kan flyttas över erbjuds
     Låscylinder a' 600 kr
*   Moms ingår i samtliga priser.
*   Betalning mot faktura, 10 dagar netto, alternativt
    Delbetalning genom Wasakredit.

DELBETALNING

Finansiering genom Wasakredit är möjlig.
Sedvanlig kreditprövning tillämpas.

Prisexempel vid finansiering i 24 mån
Räntefritt uppläggningsavgift 395:-
Aviserings avgift 45 kr / avi
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          617:- / mån  
 

Kontant pris för Radiosändaren

14.800:-
Genom detta utskick ord pris  16.500:-

                    

        
        

--------------------------------- ----------------------------------
Kontakta oss gärna för ytterligare information eller om Du har frågor !

Säkerhetsdörren AB / Secor
Wedavägen 4
151 42 Södertälje

Telefon 08-201818
Mobil    073-6223762

Mail: pelle.barnieske@secor.se
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