Indbrudssikring

Brandsikring

Røgtæthed

Lydisolering

Isolering mod lugte

Varmeisolering

Design

Læs mere på daloc.com eller ring 38 14 08 80.

Sikre Døre

At skifte til
en sikkerhedsdør
er en livsvigtig
beslutning.

Tjek det her!
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1. Tjek på dnvgl.dk, at den dør, du vil købe, er DS-certificeret i brandteknisk klasse BD-30 eller EI2 30.
Dørblad og karm skal være forsynet med DS-mærkning, se billede til højre.
2. Dørens brandgastæthed fremgår af separat mærkning, se billede til højre.
3. Lydisolering skal fremgå af et separat certifikat på dnvgl.dk. Dørblad og karm skal være forsynet med DS-mærkning,
se billede til højre.
4. Indbrudssikring af døre er ikke reguleret i dansk lovgivning, og der er derfor heller ingen statslig kontrol og opfølgning. Certificerede
indbrudssikrede døre kan registreres hos Forsikring & Pension. Tjek derfor på forsikringogpension.dk, at den dør, du vil købe, er
certificeret efter indbrudsstandarden EN 1627. Dørbladet skal være forsynet med certifikatmærkning. Se billede til højre.
5. ISO 9001 og 14001 betyder, at leverandøren har et certificeret kvalitets- og miljøstyringssystem.

Eller køb en Daloc-dør.
Det er sikkerhedsdøren, som holder tyven væk,
ikke låsen. En sikkerhedsdør er derfor en god
garanti for at slippe for indbrud. Men det kan
også være en direkte livsvigtig investering.
Der er lovkrav om tilfredsstillende brandsikring i
bygninger for at undgå brand og brandspredning.
Nyinstallerede døre til lejligheder i en trappeopgang skal være brandklassificeret. Vores
sikkerhedsdøre er desuden røg- og brandgastætte.

Disse skilte viser,
at dørens brandog lydklasse er
certificeret af
DS Certificering.

Det er den giftige røg og ikke flammerne, der er
den mest almindelige dødsårsag ved en brand.
I sidste ende handler det om at redde liv. Og ikke
bare dit og dine familiemedlemmers. Hvis det
brænder i din lejlighed, og brandgassen slipper
ud i opgangen, er alle udsat for fare.
Er du ejendomsejer eller sidder med i bestyrelsen
i en boligforening, er det dit ansvar, at dørene
monteres som lovbestemt.
Vores sikkerhedsdøre opfylder alle krav
Køber du din sikkerhedsdør fra Daloc, behøver
du ikke bekymre dig om noget som helst. Alle
vores døre er testede, certificerede og opfylder
alle gældende danske regler og lovkrav.

Symbolerne viser,
at døren er testet
og certificeret af
uafhængig instans.
I dette tilfælde SBSC
for indbrud og SP
Certifiering for
brandgas. Symbolet
til højre viser, at den
desuden er fremstillet
under kontrol af SP.

