
Brf Torsdammen - Kampanj på säkerhetsdörr Daloc S43

Secor är ett företag i Daloc koncernen. Vi är specra/isfer på montage av säkerhetsdörrar och
trapphusrenovering" Sedan 1993 har vi med hjälp av våra certifierade montörer levererat och
installerat tiotusentals säkerhets-, brand- och entr6dörrar samt fastighetsboxar över hela Sverige.

Vi har härmed nöjet att erbjuda dig vår säkerhetsdörr Daloc S43 med Ek laminat och vit stålkarm.

. lnbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) minimerar inbrottsrisken.

. Ljudklass 35 dB reducerar väsentligt störande ljud från trapphuset.

. Brandklass El30 garanterar att dörren står emot brand i 30 minuter.

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

Dörren är utrustad med:
. Dörrblad i EK laminat samt med vit stålkarm. Listning av insidan ingår med släta standard lister.
. Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås). Låsning av hakreglar sker genom uppåtvridning av tryckeVhandtaget.
. Tillhållarlås FAS90001 inklusive 4 nycklar.

" Befintlig låscylinder flyttas över till säkerhetsdörren och förstärks med NoWay behör klass 3.
. Mekanisk ringklocka, tittöga av vidvinkel typ, vredkåpa och brevinkast Swedbox.
. Säkerhetsdörren är forstärkt vid låspunkterna och är försedd med bakkantssäkringar.

Villkor:
. Mervärdesskatt ingår i samtliga angivna priser.
. Betalning mot faktura, 10 dagar netto.
. Räntefrifinansiering kan erbjudas via Resursbank. Kreditbedömning krävs.
. Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår.
. 5 års garanti på dörr samt utfört arbete.

Prisavtal:
70130-14

Kontakt:

Beställning:

Secor

1st
15 500:-

10 st
14 000 :-

20 st 30st 50st eller fler
13 500 :- 13 000:- 12 500:-

Fabriksvägen 7
17148 Solna
020440 450
072-735 93 47

SECOR , Richard Malmstedt, mobil: 072-735 93 47, mail: richard.malmstedt@secor.se

Fyll i talongen på baksidan och lämna den till Brf Torsdammen Torsvikssvängen 58 senast
den 201 3-01-31 eller skicka mejl till richard.malmstedt@secor.se
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Tillval:

Ny låscylinder
Assa D12
Kr 800

Dörrspärr 1B1000
Kr 600

E-Eye digitalt
dörröga
Kr 1 200

Beställning: Lämnas till Brf Torsdammen Torsvikssvängen 58 senast den 201 3-01-31 eller skicka mejl till
ri ch a rd. ma I m stedll@sesqlsC.
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