Secor är Daloc-koncernens rikstäckande montage- och
säljkedja för säkerhetsdörrar vid dörrbyten i flerbostadshus.
Därför har vi kontroll på hela kedjan från tillverkning till
dörren är monterad och du fått din nyckel.
Tryggt för dig.
Läs mer på secor.se eller ring 020 - 440 450.

Att byta till
säkerhetsdörr
är ett
livsviktigt beslut.

Kolla upp det här!
Checklista

Är dörren bra
ndklassad1 fö
r att
stå emot full
t utvecklad b
ra
nd
i minst 30 m
inuter?

Är den bran
dgastät och
brand
gastäthetskla
ssad1 (klass
Sm )?
Är den testa
d, klassad o
ch
certifierad fö
r ljud1 och in
brott 2?
Är företaget
ISO -certifiera
t, 9001
och 140013
(kvalitet och
miljö)?

Eller köp en Daloc-dörr.
Det är säkerhetsdörren som håller tjuven borta,
inte låset. En säkerhetsdörr är därför en bra garanti
för att slippa inbrott. Men det kan också vara en
direkt livsviktig investering.
Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets
Byggregler 5:534) på att alla nyinstallerade dörrar
mot trapphus ska vara både brandklassade och
brandgastäta. Det är den giftiga röken och inte
lågorna som är den vanligaste dödsorsaken vid
bränder.
Ytterst handlar det om att rädda liv. Och inte bara
ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i
din lägenhet och brandgasen läcker ut i trapphuset
blir alla utsatt för fara.
Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i
en bostadsrättsförening är det dessutom ditt ansvar
att dörrarna monteras enligt lagen.
Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

1. Kontrollera på sp.se och kiwa.se att dörren du tänker köpa har svenskt typgodkännandebevis som anger
brandteknisk klass EI 30 och brandgastäthet klass Sm. Luftljudsisoleringsklass framgår också av beviset.
Dörrbladet skall vara försett med typgodkännademärkning, se bild till höger.
2. Inbrottskydd av dörrar är inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning.
I Sverige utfärdar SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar. Kontrollera därför
på sbsc.se att dörren du tänker köpa är certifierad mot inbrottsstandarden SS-EN 1627. Dörrbladet skall vara
försett med certifikatmärkning. Se bild till höger.
3. ISO 9001 och 14001 betyder att leverantören har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem.

Köper du din säkerhetsdörr från Daloc, som vi på
Secor säljer och monterar, behöver du inte bekymra
dig om någonting. Alla våra dörrar är provade,
typgodkända och certifierade och uppfyller alla
tillämpliga svenska regler och lagkrav.

Här läser du
av brandklass,
brandgastäthets
klass, inbrottsoch ljudklassning.

Symbolerna visar
att dörren är provad
och certifierad av
oberoende instans.
I detta fall SBSC
för inbrott och SP
SITAC för brand,
brandgas och ljud.
Symbolen i mitten
visar att den
dessutom tillverkas
under kontroll av SP.

