
22

Sikkerhedsdøre 
fra Daloc.
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Den største grund til det er, at den giver mere tryg og mere sikker bolig. 
Med en sikkerhedsdør fra Daloc opnår du en effektiv beskyttelse mod indbrud, 
brand, brandgas og lyd. Du slipper samtidig for træk og generende lugte. Vores 
døre og karme har desuden et patenteret design, som altid begynder med en 
grundkonstruktion i stål. For os er en sikkerhedsdør både sikker og flot.  
Vi giver dig altid stor valgfrihed, når det gælder dørens udseende.  
      Daloc har 75 års erfaring med sikkerhed og er i dag Skandinaviens førende 
producent af sikre døre i både stål og træ. Hvis du vælger en af vores sikker-
hedsdøre, kan du være sikker på, at døren er typegodkendt og certificeret i 
overensstemmelse med love og myndighedskrav. Vi kan levere holdbare og sikre 
døre, som er produceret med høj præcision og i gedigne materialer. Desuden er 
dørene flotte og enkle at anvende. 
     Det er derfor, du skal vælge en sikkerhedsdør fra Daloc.

Ståldøre er sikre døre.
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Dalocs sikkerhedsdøre er normalt i lydreduktion 
Rw 38, men fås også i Rw 43 og 48 dB. Med den  
korrekte støjklassificering und gås det, at der trænger 
støj ind fra opgangen. Tætnings listerne hindrer 
også, at der kommer mados ind i lejligheden.

I standardversionen kan en sikkerhedsdør fra Daloc 
modstå brand i mindst 30 minutter. Det svarer til 
brandklasse EI230. De fleste af vores sikkerhedsdøre 
kan desuden beskytte mod livsfarlig røg og brandgas. 
Vi kan levere brandgasadskillende døre i klasserne 
Sa (kold gas) og S200 (varm gas).

På en sikkerhedsdør i RC3 gennem føres praktiske 
indbrudstest og angreb med blandt andet koben og 
kiler. Døren be skytter fuldt ud mod den almindelige 
indbrudstyv, mens det er muligt for 
redningsfolk at komme 
ind i en nødsituation.

Vores sikkerhedsdøre giver 
den beskyttelse mod brand, 
støj og indbrud, som du har 
ret til at kræve.

Hvorfor skal du vælge 
en sikkerhedsdør fra Daloc?
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Daloc højest i Sverige. Turning Torso er måske 
den bygning i Sverige, som har fået mest op mærk som hed nogensinde 
– den er i hvert fald den højeste. Et 190 meter højt snoet udråbstegn, 
som uden tvivl placerer Malmø på det internationale arkitekturkort. En 
boligejendom, som på mange måder har udfordret det konventionelle, 
både æstetisk og teknisk. Daloc har leveret stål døre med forskellige 
funktions- og klassi ficeringskrav, blandt andet de 147 sikkerhedsdøre 
ind til lejlighederne.

54



Hængslerne er en vigtig del af hel- 
hedsindtrykket. De skal smelte sammen 
med døren til en flot helhed og 
samtidig kunne tåle en del påvirkning 
uden at give efter.

Stålkarmen fremstilles af højstyrkestål 
og udgør rammen omkring vores 
sikkerhedsdør. Om den er diskret
eller iøjnefaldende afhænger af, 

hvordan den males. 

76

Den skråfasede overfals tilfører døren 
et indtryk af omhu og bearbejdning 

og sætter fokus på døren som en vigtig del 
af indretningen. 

Den Europapatenterede sammenføjning med 
skjulte pladekanter giver sikkerhedsdøren 
et flot udseende, også fra siden.

Vores stolthed sidder både i sikkerheden og i 
udseendet. En sikker dør skal se sikker ud og 
føles sikker, når man tager i den. Dalocs metode 
til fremstilling af sikkerhedsdøre med skjulte 
pladekanter er patentbeskyttet i Europa. 
I udviklingsarbejdet efterstræbte vi en solid 
følelse, som om døren var fremstillet i ét 
massivt stykke. Samtidig skulle den være flot. 
Den skråfasede overfals på dørens yderside er 
nok vores vigtigste kendetegn, når det gælder 
udvendigt design. Overfalsen giver en naturlig 
overgang til stålkarmen, som er en lige så vigtig 
del af Dalocs sikkerhedskoncept som dørbladet. 
Og den er lige så vigtig for helhedsindtrykket.

Styrken  
taler til 
øjet.
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Sikker ned til 
mindste detalje.

Hvis man skal have design og sikkerhed 
til at gå hånd i hånd, skal man også 
tage hensyn til små detaljer. Samtidig 
med at døren er flot, skal den også 
kunne klare store påvirkninger. Flere 
lag stålplade og mineraluld samt ind-
vendige forstærkninger giver en stærk, 
men relativt let dørbladskonstruktion. 
På sikkerhedsdøren S43 låser fler punkts-
låsen fra Assa døren med tre rigler 
i ét moment. Når døren er låst, kan 
håndtaget ikke trykkes ned. Nemt at 
kontrollere, om man har låst, og nemt 
at låse op igen! 

S43 leveres som standard med flerpunktslås 
fra Assa. Hovedlåsen har to ekstra låserigler, 
hvilket betyder, at én lås forbinder dørblad 
og karm i tre punkter. S43 har også 
indbygget borebeskyttelse ved hovedlåsen.

Tapbærende elforzinkede hængsler 
med sikrede splitter og svejset 

gevindmuffe som sikrer mod oprulning. 

Karmen fremstilles i højstyrkestål, 
og udsatte dele som f.eks. slutblik 

og indfæstning er forstærkede. 
Sikkerhedsbolten ved slutblikket 

fikserer karmen mod væggen.

Dørbladet på S43 er udrustet med 
to lange nokker i bagkanten. 
Hver nokke er formet som en hage, 
der griber fat i den forstærkede karm 
ved et eventuelt indbrudsforsøg.

8
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Du hører forskellen 
med det samme.

Dalocs design begynder indvendigt. Stålplade, som 
profileres og fyldes med mineraluld og indvendige 
forstærkninger giver styrken. Mineraluld har 
mange fordele som dørfylding – brandhæmmende, 
lyd iso lerende og giver en relativt let konstruktion. 
Allerede fra første dag har man gavn af den lyd ab-
sor berende egenskab, som effektivt opsuger råb og 
høje lyde fra opgangen. Desuden holdes naboens 
mados ude. Sikkerhedsdøren er i standardud førelse 
i brandklasse EI230, hvilket betyder, at ilden brem-
ses i mindst 30 minutter. Det er en tidsfrist, som kan 
redde både liv og ejendele.

Dalocs stålkarm er lige så vigtig 
for indbrudssikkerheden som for 

brandhæmningen og lydisolationen. 
Den er naturligvis isoleret med 
mineraluld ligesom dørbladet.

Gummilister ved karm og bundstykke holder 
effektivt mados og uønsket støj ude af lejligheden. 
At der er mindre træk og energiregningerne 
falder er yderligere et argument for boligforeninger 
og ejere af udlejningsejendomme.
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Nye døre trives i ældre omgivelser.

Når alle døre udskiftes på én gang, er der mulighed 
for nye tiltag. Du kan helt ændre stil, eller du kan 
genskabe den stil, der var engang – alle muligheder 
er åbne. Dalocs styrke ligger i det brede sortiment, 
som gør det nemt at tilpasse dørene efter ens egen 
smag og ejendommens stil og alder.
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En sikkerhedsdør fra Daloc leveres altid komplet med karm. I ældre 
ejendomme er den eksisterende karm det svage led lige så ofte som 
dørbladet. I Dalocs koncept er karmen forbindelsen mellem dør og 
væg, som garanterer en absolut sikker forankring og et pålideligt 
slutresultat. Karmen er lige så gennemtænkt i sin konstruktion som 
døren. Den skal ikke blot kunne tåle store påvirkninger, den skal 
også kunne monteres på et par timer med minimale forstyrrelser i 
ejendommen. Bemærk, at montering af døre med brand-, lyd- og 
indbrudsklassificering altid skal udføres af faguddannede montører.

En stærk karm,
som garanterer 
sikker montering. Både karm og gerigt ser ud som malet træ, 

men det, tyvene møder, er en stålkarm, 
som ikke sådan lige giver sig.

Stålkarmens karmskruer bruges til at justere 
karmen i den korrekte position, før den forankres 
i væggen. Hylstermøtrikkerne gør det muligt 
at efterjustere den.

Sikker montering indebærer, at den gamle 
trækarm fjernes helt ved udskiftningen af døren.
Den nye karm af stål forankres derefter direkte 
i væggen med kraftige skrueindfæstninger. 

Daloc-sikkerhedsdør kan leveres med 
træmønstret overflade på ydersiden 

og hvid inderside i lejligheden.

En sikkerhedsdør fra Daloc leveres altid komplet med karm. I ældre 
ejendomme er den eksisterende karm det svage led lige så ofte som 
dørbladet. I Dalocs koncept er karmen forbindelsen mellem dør og 
væg, som garanterer en absolut sikker forankring og et pålideligt 
slutresultat. Karmen er lige så gennemtænkt i sin konstruktion som 
døren. Den skal ikke blot kunne tåle store påvirkninger, den skal 
også kunne monteres på et par timer med minimale forstyrrelser i 
ejendommen. Bemærk, at montering af døre med brand-, lyd- og 
indbrudsklassificering altid skal udføres af faguddannede montører.
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Sikker og flot i vådt og tørt.

Dalocs sikkerhedsdør Y43 er beregnet 
som yderdør til lejligheder i altan-/ 
svalegang eller i grundplan. Den giver 
en førsteklasses beskyttelse mod regn, 
vind og kulde samt mod indbrud, 
brand og støj. Y43 har et æstetisk ydre 
og kan leveres i en lang række farver 

eller med træmønstret laminatplade.

Y43 er CE-mærket iht. byggeproduktdirektivet 
og produktstandarden for yderdøre EN 14351-1. 
CE-mærkaten ved dørbladets bagkant angiver  
følgende egenskaber:

Modstand mod vindbelastning  ..... klasse 5B 
Vandtæthed  ......................................... klasse 7B /npd* 
Afgivelse af farlige stoffer  ............... Godkendt 
Lydreduktion  ............................... Rw 43(C=-2;Ctr=-7) dB 
U-værdi  .................................................. ned til 1,4 
Lufttæthed  ............................................ klasse 4

Kombinationen af en gennemtænkt konstruktion og 
nedfældede tætningslister betyder, at Y43 er utrolig 
tæt. Varmetabet gennem døren er lavt, ligesom den 
giver en effektiv beskyttelse mod fugt, træk og støj. 
Samtlige angivne værdier er prøvet af SP  
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). 

*No performance determined (npd) gælder indad-
gående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.



Når træ og stål mødes i døren, får man det bedste af 
to verdener. En meget sikker ståldør med både lyd-, 
brand- og indbrudsklassificering og en smuk trædør med 
suverænt udseende og finish. Desuden kan træfronten  

frem stilles i næsten alle træsorter. Træsorterne kan blandes 
og komponeres i effektfulde mønstre med samme  

nøjagtige tilpasning som møbelsnedkerens 
mønstrede finer.

18 19

Stål med 
smukke årringe.
Hvis man ønsker en sikkerhedsdør med et varmt trælook, er der mange 
valgmuligheder. Hvis man vælger en sikkerhedsdør, kan dørbladet bestil-
les med laminat i træmønster, som ligner eg, bøg, mahogni eller en anden 
træsort. Laminatpladen er et tidløst valg, som giver en meget slidstærk 
overflade, som kan tåle daglig slitage i mange år. Trælooket kan tilpasses 
andre trædetaljer i opgangen.   
      Sikkerhedsdør D43 er en ståldør beklædt med en front af ægte træ, 
enten i form af en mønstret, glat fineret overflade eller som gammeldags 
fyldingsdør. Et eksklusivt valg ved udskiftning af døre i ældre ejendomme, 
hvor de nye døre skal harmonere med en bestemt byggestil.

Hvidmalet træfront med

to fyldinger, hvid gerigt

og hvidlakeret stål

D43 leveres med en massiv træfront, som altid designes og fremstilles efter kundespecifikke ønsker. 
Træfronten monteres på fabrikken på inder- og/eller ydersiden af døren. 

Laminat.
S43 og vores andre sikkerhedsdøre leveres med træmønstret laminatplade eller 
med færdigmalet overflade i valgfri farve. Karmen leveres hvidmalet. Andre farver kan fås på bestilling

EG

 DARK MAHOGANY

Træfront.

Valnøddefront,
gerigter i valnød

Rødmalet træfront 
med fire spejle.

Specialfremstillet til kunde

Liggende mahognifiner
Specialfremstillet til kunde

Egetræsfront 

med fem fyldinger, 

gerigt i eg

Hvidmalet træfront 

med tre fyldinger, 

hvid gerigt

MAHOGNI TEAK BØG KIRSEBÆR

WHITEWOOD GOLDEN OAK DARK OAK

LIGGENDE EG

Daloc sikkerhedsdør kan 

leveres med træmønstret 

overflade på ydersiden 

og hvid inderside.
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Linea-mønster 030 – Kårtorp, Töreboda Bostäder. Flere Linea-referencer på side 2 og 21.

Farver 
og mønstre.
Malede døre findes i et bredt, moderne sortiment 
af standard farver, som kan leveres hurtigt. Desuden  
fås alle farver på NCS/RAL-skalaen i princippet på 
bestilling. De malede dørblade kan med fordel  
kombineres med mønsterkollektionen Linea eller  
med et præget fyldingsmønster på inder- og/eller
ydersiden. Karmen leveres som standard hvidmalet. 
Andre farver fås på bestilling.

Fyldinger.
Som tilvalg til de malede døre fås to fyldings- 
mønstre med enten to eller tre fyldinger. Mønstret 
præges ind i dørbladet. Fyldings-mønstret er  
velegnet til udskiftning af døre i ældre ejen- 
domme, men de kan også passe godt til nye  

ejendomme, hvis stilen kommer til sin ret. 

(Ikke i kombination med lydreduktion  Rw 40 dB og 48 dB) 

NCS – Natural Color System®© property of 
and used on licence from Scandinavian Colour 
Institute AB, Stockholm 2006. 
Af tryk tekniske årsager kan farver på forskel- 
lige træsorter og andre overflader afvige fra 
virkeligheden

100 001

200 101 201 010 110 011 111 210 211

020 120 021 121 220 221 030 130 031

131 230 231 040 140 041 141 240 241

Vinduesåbninger.
Skaber spændende blikfang og kilder til lysindfald. 
De giver døren et moderne og eksklusivt udtryk. 
Vælg mellem runde og firkantede åbninger med 
klart eller mønstret glas. Uden at ændre klassifice- 
ringerne på Daloc-sikkerhedsdør S43 og Y43.

Linea.
Linea er en mønsterkollektion, som tilfører dørbladet et moderne udtryk. Et 
diskret designelement, som er markant uden at dominere. Mønstret præges 
i dørbladet, enten udvendigt eller indvendigt. De samme mønstre kan også 

fræses i Dalocs trædøre.

(Ikke i kombination med lydreduktion  Rw 48 dB) 

Lampre laminatplade.

Lampre 
F33SME 

Silver

Lampre 
N43SMEM 

Metallic anthracite 
S 7500 

Lampre 
G13SME 
S 1070-Y 

Lampre 
A16SME 
S 1502-Y 

Lampre 
N3SME 

S 9000-N 

Lampre 
R8SME 

S 2070-Y90

Lampre 
N11SME 
S 3502-R 

Lampre 
V8SME 

S 7020-B90G 

Lampre 
M10SME 

S 8005-Y80

Lampre 
B35SME 

S 4050-R90B 

Farver standard.

S 0502-Y S 1502-Y

S 3502-B S 6502-B

S 0500-NS 0300-N

S 0502-G50Y S 1070-Y10R

S 2030-B30G S 2070-R

S 3040-R40B

S 4500-NS 2500-N

S 8000-N

S 5040-R30B

S 3060-R80BS 4050-Y80R

S 7020-R80B

S 3050-G

S 9000-N
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Modige 
varianter 
af klassiske 
døre.
Brf Krönet i Malmö er et unikt projekt, hvor æstetik 
og individualitet virkelig er i fokus. Hver husholdning 
har valgt sin egen dørfarve fra et bredt sortiment af 
standardfarver, og opgangene har fået deres farvesæt-
ning af to kunstnere, som bor i boligforeningen. Den 
modige farvesætning og skiftet til sikkerhedsdør Daloc 
S43 har betydet, at foreningen er vågnet til live igen. 
Kombinationen af høj beskyttelse mod indbrud, brand 
og støj samt et æstetisk ydre er kendetegnende for 
S43. I Brf Krönet er S43 et smukt indslag, som desuden 
giver beboerne en følelse af tryghed, som ikke var til 
stede før dørudskiftningen.  



Sikkerhedsdør S33

EI230

Rw 38, 43* og 48* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Et billigere og enklere alternativ 
end S43. Opfylder de samme 
klassificeringer, men uden 
de fordele, man opnår med 
flerpunktslåsen.

Sikkerhedsdør D43

EI230

Rw 38, 43*, 50* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Den eksklusive version af sikker-
hedsdør S43. Træfronterne gør, 
at man kan få nøjagtig samme 
udførelse som de oprindelige 
døre uden at give afkald på 
ståldørens fordele.

* = tillvalg

Symbolforklaring

Brand

Lyd

Sikkerhed

Brandgastæthed

CE-klassificering

Komplette produktoplysninger kan ses på: 

www.daloc.dk

Sikkerhedsdør S44

EI230

Rw 38 og 43* dB

EN 1627 RC4

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Dalocs nye sikkerhedsdør til dem, 
som kræver ekstra sikkerhed til 
deres lejlighed. S44 er markedets 
første svenskproducerede europa-
klassificerede sikkerhedsdør til 
lejligheder i RC4, i henhold til  
EN 1627.

Andre døre.  Yderdøre til lejligheder.
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Ventilationscentral.
Rum, som kræver klassificerede døre, kan 
udstyres med ståldøre med samme udseende 
som sikkerhedsdørene til lejlighederne.

Opbevaringsrum.
Brandklassificerede døre til opbevarings-
rum i vindfang og kældre. Kan udstyres 
med indbrudsbeskyttelse.

Entrédøre.
En sikkerhedsdør i stål holder tyve, støj, 
brand og mados ude. Spørgs målet er, 
hvordan døren skal se ud: Malet, lamineret, 
mønstret, træfront?

De øvrige døre i opgangen kan være 
klassificerede trædøre eller ståldøre 
afhængig af krav og funktion. 

Entréparti.
En tryg trappeopgang begynder 
med et sikkert entréparti. Fremstilles 
af Daloc Mellerud.

Vaskeriet.
Miljøet i et vaskeri varierer meget. Det er 
nogle gange fugtigt og andre gange tørt. 
Det stiller store krav til formstabiliteten. Her 
er eksempelvis en ståldør S20 et godt valg. 
Hvis man også gerne vil kunne låse tøjet 
inde, vælger man en sikkerhedsdør. 

Fra kælderen 
og opad.

Drift.
Ind til fyrrum og driftscentraler kan døren 
være både brand- og indbrudssikker. Men det 
æstetiske krav er ikke lige så højt her, som det 
er højere oppe i huset.

Cykelrum/opbevaringsrum.
En sikkerhedsdør eller en ståldør med indbruds-
beskyttelse kombineret med et sikkert låsesystem 
betyder, at man kan have cykler og personlige ejen-
dele i fred. Supplér med sparkeplade, så cyklerne 
ikke ridser dørbladet, når de køres ud og ind.

Dalocs idegrundlag går ud på at være en så komplet dørleverandør som 
muligt. Stål- og trædørssortimentet spænder over et bredt register af 
funktion, klassificeringer og forskellige stilarter. Hele indkøbsprocessen 
forenkles, når alle døre til et større projekt kan håndteres af den samme 
kontaktperson hos Daloc.

Denne brochure har næsten udelukkende 

handlet om Dalocs sikkerhedsdøre. 

Daloc er Nordens største producent af 

klassificerede stål- og trædøre. I sorti- 

mentet findes mange forskellige ståldøre, 

trædøre, branddøre, arkivdøre, brand- 

porte, brandluger mm. På dette opslag 

kan du se eksempler på flere sikkerheds-

døre i stål og to klassi ficerede trædøre. 

    Andre aktuelle døre til ejendomme 

med flere boliger:

Branddør S30.
Bruges som inder- eller yderdør, 

hvor de æstetiske krav er lige så 

vigtige som funktion og slidstyrke. 

KLASSIFICERING:  Brandklasse EI230, EI260 

 Lydreduktion 38, 43, 48 dB

UDVALG: Laminat eller færdigmalet

Linea- eller fyldingsmønster

ØVRIGT: Samme overfalsede dørblad 

som Dalocs sikkerhedsdøre

Massiv dør T10.
Bruges i opgange og kældre.

KLASSIFICERING:  uklassificeret

UDVALG: Færdigmalet, fineret eller 

Formica-laminat. Linea-mønster 

som tilvalg

Trædør T25.
Bruges i opgange og kældre

KLASSIFICERING:  Brandklasse EI230

 Lydreduktion 38 dB

UDVALG: Færdigmalet, fineret eller 

Formica-laminat. Linea-mønster 

som tilvalg

Entréparti 65.
Entréparti med vindue til 

opgange i både opvarmede og 

uopvarmede miljøer.

KONSTRUKTION: Dobbelte stålprofiler med 

isoleringstrin for brydning af kuldebro.

Sikkerhedsdør S43

EI230

Rw 38, 43* og 48* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Dalocs mest solgte sikkerheds-
dør til lejligheder. Den unikke 
flerpunktslås og den integrerede 
boresikring gør denne dør både 
brugervenlig og mere sikker end 
andre døre i samme klasse.

Sikkerhedsdør Y43

EI230

Rw 43 og 48* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

EN 14351-1 
se sid 17

Y43 er beregnet som yderdør til 
boliger mod altan-/svalegang eller 
i grundplan, der er udsat for vejr 
og vind. Ud over beskyttelse mod 
regn, vind og kulde giver Y43 også 
en førsteklasses beskyttelse mod 
indbrud, brand og støj.



Lejlighedsdøren der dækker alle behov. 
En ny dimension i byggeriet.

På Islands Brygge i København har JM Danmark ladet opfører 3 etage-
ejendomme, ”Sekstanten”, ”Kompasset” og ”Lanternen”. Fokus har været 
har fra starten været beboernes komfort og sikkerhed i samspil. Her har 
Daloć s  sikkerhedsdør til lejligheder haft en afgørende betydning. Den er 
et værn mod lyd, brand og indbrud og udført i et smagfuldt design, hvilket 
levede op til arkitektens og bygherrens æstetiske og funktionelle krav.
    Kan man ønske sig mere af en entrédør?

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen K/S
Bygherre: JM Danmark A/S
Entreprenør: MT Højgaard A/S
Totalt: 175 stk. Daloc sikkerhedsdøre,
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I Norden har Dalocs døre været anvendt i stor stil siden begyndelsen 
af 1940’erne. Sikkerhedsdørene produceres på vores fabrik i Töreboda, 
hvor koncernen også har hovedsæde. Produktionsprocessen er 
baseret på et helt særligt koncept med høj automatiseringsgrad 
og flerekontrolstationer under produktinen. Virksomheden er både 
ISO 9001- og ISO 14001-certificeret.

Daloc AB.

daloc.dk 3814 0880
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