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En inbrottstjuv tar sig blixtsnabbt in genom en vanlig gammal ytterdörr. 
För gärningsmannen är angreppet över på några minuter, men otryggheten 

som lämnas kan bli kvar i en livstid. 
En modern säkerhetsdörr är ett effektivt sätt att hålla det ovälkomna på rätt 

sida om din dörr, oavsett om det gäller brand, inbrott, ljud eller lukt. 

Dörrakuten erbjuder en mängd olika säkerhetslösningar som ger effektivt skydd mot brand, inbrott, 

stöld och ovälkomna besök! Vi har det stora nöjet att leverera våra tjänster och produkter till flera av 

Sveriges största företag, myndigheter och organisationer såväl som till privatpersoner. 

Vi erbjuder Er som kund snabba leveranser, väl utförda arbeten av auktoriserade och egna erfarna 

montörer. Kvalitetssäkra produkter rekommenderade av Stöldskyddsföreningen SSF och av Svensk 

Brand- och Säkerhetscertifiering SBSC samt en mängd försäkringsbolag. 
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Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den 

senaste europeiska standarden SS-EN 1627 och även enligt 

den äldre svenska standarden SS 817345. Standarderna tar 

fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. 

Säkerhetsdörrarna är också brandklassade enligt EI30, E60 

och A60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och 

uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. 

Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i 
samband med brand. För att svara upp mot Boverkets 
föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar 
även brandgastäthetsklass Sa/Sm, vilket innebär att dörren 
sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera.  

Våra säkerhetsdörrar ger också ett effektivt skydd mot 

störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion 

från trapphuset med R'w 35 dB alternativt R'w 40 dB. 
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Nu tar vi fram ett erbjudande så att just du kan uppgradera din 

dörr! 

Robust säkerhetsdörr KLASS 3 
 

Detta ingår: 
 Robust säkerhetsdörr Klass 3 

 Förstärkt dörrblad med stålskydd kring låsen 

 Metallkarm med 16 fästpunkter 

 Inbrottsklass MK3 EN-1627 

 Ljudisolering på 35db 

 Motstånd mot brand och brandgaser EI30 

 Dubbla hakregellås för bättre säkerhet 

 Nytt tillhållarlås inkl. 4st nycklar 

 Gamla cylindern flyttas över som standard i huvudlåset 

 Installation av våra egna certifierade montörer 

 Kulör efter önskemål  

 5 års produktgaranti 

 10 års inbrottsgaranti 

 Framförallt en säkrare bostad!  
 

Priser inkl. montage & moms:                                                                           

Styckes beställning: 15495 SEK/st 

Samlad beställning tillsammans med grannarna: 

 5-10st 14495 SEK/st 

 10st eller fler  13495 SEK/st                                                              
 

Delbetala Räntefritt med Santander bank            

Inköpsmånad + 3mån. Uppläggningsavgift 95kr. Köp nu (månad 1), betala senast den sista i månad 4. 

Inköpsmånad + 5mån. Uppläggningsavgift 195kr. Köp nu (månad 1), betala senast den sista i månad 6. 

Inköpsmånad + 11mån. Uppläggningsavgift 295kr + Aviavgift 30kr/mån tillkommer. 

Inköpsmånad + 23mån. Uppläggningsavgift 495kr + Aviavgift 30kr/mån tillkommer. (Santander aviserar 300 

kr/månad som lägsta månadsbelopp att betala, men det går bra att betala mer) 
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