
Sikkerhetsdører 
fra Daloc.
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Den viktigste grunnen er at den gir tryggere og sikrere boliger. Med en sikker- 
hetsdør fra Daloc har du en effektiv beskyttelse mot innbrudd, brann, røykgass 
og støy. Dessuten slipper du kuldetrekk og ubehagelige lukter. Våre dører og  
karmer har i tillegg en patentert design, som alltid har en grunnkonstruksjon  
i stål. For oss er en sikkerhetsdør både sikker og vakker. Vi gir deg alltid stor  
frihet når det kommer til dørens utseende.  
      Daloc har 70 års erfaring med sikkerhet, og er i dag Skandinavias ledende 
produsent av sikre dører i både stål og tre. Hvis du velger en av våre sikkerhets-
dører, kan du være trygg på at døren er typegodkjent og sertifisert i henhold 
til gjeldende lover og krav fra myndighetene. Vi kan levere holdbare og sikre 
dører som er produsert med stor nøyaktighet og solide materialer. Dessuten er 
dørene pene og enkle i bruk. 
     Det er derfor du skal velge en sikkerhetsdør fra Daloc.

Ståldører er sikre dører.
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Daloc sikkerhetsdører tilbys med standard lydisolering 
Rw 38 dB, men kan også bestilles opp til 50 dB etter 
behov. Med rett valg av lydisolering hindres støy og 
trenge inn fra oppgangen. Tettningslistene hindrer 
også at uskjenerende matos og trekk kommer inn 
i leiligheten.

I standardversjonen står en sikkerhetsdør fra Daloc 
imot brann i minst 30 minutter. Det tilsvarer brann-
klasse EI 30. Døren kan også produseres i brannklass 
A 60, som innebærer at den står imot brann i minst 
60 minutter De fleste av våre sikkerhetsdører beskytter 
i tillegg mot livsfarlig røyk og røykgass. Vi kan levere 
røykgassavskillende dører i klassene Sa (kald gass) 
og S200 (varm gass).

På en sikkerhetsdør i RC3 (Resistence Class 3) 
gjennomføres praktiske innbruddstester og angrep 
med blant annet kubein og kiler. Døren gir fullverdig 
beskyttelse mot vanlige innbruddstyver, 
men det er mulig for 
redningsmannskap å komme 
seg inn i en nødssituasjon.

Våre sikkerhetsdører beskytter 
deg mot brann, støy og 
innbrudd. Kvaliteter du må 
stille krav om for din bolig.

Hvorfor skal du velge 
en sikkerhetsdør fra Daloc?
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Daloc høyest i Sverige. Turning Torso er kanskje 
det mest omtalte bygget i Sverige noensinne – og absolutt det høyeste.  
Et 190 meters vridd utropstegn som utvilsomt setter Malmö på det 
internasjonale arkitekturkartet. Et bolighus som på mange måter har 
utfordret det konvensjonelle, både estetisk og teknisk. Daloc har 
levert stål dører med ulike funksjons- og klassifiseringskrav, blant 
annet de 147 sikkerhetsdørene til leilighetene.
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Hengslene er en viktig detalj i helheten. 
De skal smelte inn i en pen helhet og samtidig 
tåle voldsom kraft uten å gi etter.

Stålkarmen lages av høyfast stål 
og er rammen rundt vår sikkerhetsdør.  

Diskret eller framtredende 
avhengig av hvordan den males.

76

Den skråfasede overfalsen gir døren
en bonet og bearbeidet følelse

og setter fokus på døren som en viktig del
 av innredningen.

Den Europapatenterte sammenføyningen med 
skjulte platekanter gjør at sikkerhetsdøren 
ser pen ut også fra siden.

Vår stolthet ligger både i sikkerheten og i 
utseendet. En sikker dør må se sikker ut og føles 
sikker når man tar i den. Dalocs framgangsmåte 
for produksjon av sikkerhetsdører med skjulte 
platekanter er Europapatentert. I utviklings-
arbeidet etterstrebet vi en solid følelse, som 
om døren var produsert i én massiv del. 
Samtidig skulle den være pen. Den fasede 
overfalsen på utsiden av døren er kanskje vårt 
fremste kjennetegn når det gjelder den ytre 
utformingen. Overfalsen gir en naturlig over-
gang til stålkarmen, som er en like viktig del 
av Dalocs sikkerhetskonsept som dørbladet. 
Og like viktig for helhetsinntrykket.

Styrken 
taler til 
øyet.
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Sikker ned til 
i minste detalj.

Skal man få design og sikkerhet til å 
gå hånd i hånd, gjelder det å ta hensyn 
også til små detaljer. Døren skal både 
være pen og tåle voldsom kraft. Flere 
lag stålplater og mineralull sammen med 
innvendige forsterkninger gir en sterk, 
men relativt lett dørbladskonstruksjon. 
På sikkerhetsdøren S43 låser flerpunkts-
låsen fra Assa døren med tre låser i en 
dreining. Når døren er låst, kan hånd-
taket ikke trykkes ned. Lett å kontrollere 
om man har låst og lett å låse opp!

S43 leveres som standard med en flerpunktslås 
fra Assa. Hovedlåsen er utstyrt med to ekstra skåter, 
noe som gjør at låsen forbinder dørblad og karm 
på til sammen tre punkter. S43 er også utstyrt 
med integrert borbeskyttelse ved hovedlåsen.

Tappbærende elforsinkede hengsler
med sikrede splinter og en sveiset

hengselhylse for å forhindre opprulling.

Karmen lages i høyfast stål 
og utsatte deler, som f.eks. sluttstykke

og innmontering, er forsterkede. 
Sikkerhetsbolten ved sluttstykket

fester karmen til veggen.

Dørbladet på S43 er utstyrt med 
to lange tapper i bakkant. 
Hver tapp er formet som en hake 
som griper tak i den forsterkede karmen 
ved et eventuelt innbruddsforsøk.

8
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Du hører forskjellen 
med en gang.

Dalocs design starter på innsiden. Styrken 
kommer fra en stålplate som profileres og fylles 
med mineral ull, samt innvendige forsterkninger. 
Mineralullen har mange fordeler som dørfylling 
– sikrer mot brann, er lydisolerende og gir en 
relativt lett konstruksjon. Allerede fra første dagen 
kan man nyte den lydabsorberende egenskapen 
som effektivt kveler støy fra oppgangen. Dessuten 
stoppes naboens matos effektivt. Sikkerhetsdøren 
har i standardutførelse brannklasse EI 30, som 
innebærer at brann stoppes i minst 30 minutter. 
En utsettelse som kan redde både liv og eiendom.
    En sikkerhetsdør kan også beskytte mot livsfarlig 
røyk. Den er da utstyrt med smarte detaljer som 
holder røyk og giftige branngasser ute – synlige 
som usynlige, varme som kalde.

Dalocs stålkarm er like viktig både for 
innbruddssikringen som brann- og 
lydfunksjonen. Selvsagt isolert med 
mineralull akkurat som dørbladet.

Gummilister ved karm og terskel 
hindrer effektivt matos og uønskede 
lyder fra å komme inn i leiligheten. 
At det blir mindre trekkfylt og at 
strømutgiftene kan senkes, er enda 
et argument for borettslag og gårdeiere.

Våre klassifiserte brann- og røyktette 
dører gir svært effektiv beskyttelse mot 
varme, ild og giftige gasser fra brann.

Når du bytter til en sikkerhetsdør fra Daloc, 
vil du høre forskjellen med én gang.

Eller rettere sagt: Du vil ikke høre noen ting.
Den formstabile konstruksjonen gir en behagelig 

lydkomfort med lydreduksjon Rw på 38 – 50 dB.
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Nye dører passer i gammel gård.

Når alle dører skiftes samtidig, åpner det for 
nye grep. Endre stil helt eller gjenskape den 
stilen som en gang var – nå er alle muligheter 
åpne. Dalocs styrke ligger i det brede utvalget, 
som gjør det enkelt å tilpasse dørene etter egen 
smak og leilighetens stil og alder.



Stålkarmens karmskuer brukes for å justere 
karmen i eksakt posisjon før den forankres i veggen. 
Hylsene gjør det også mulig å etterjustere.

En sikker montering innebærer at den gamle 
trekarmen fjernes helt ved utskifting av dør.
Den nye karmen av stål forankres deretter direkte 
i veggen med kraftige skruefester. 

Både karm og gerikt ser ut som malt tre, 
men det tyvene møter, er en stålkarm 

som ikke gir etter med det første.

Daloc sikkerhetsdør kan leveres med 
tremønstret overflate på utsiden 

og hvit innside.
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En sikkerhetsdør fra Daloc leveres alltid komplett med karm. I eldre 
gårder er den eksisterende karmen like ofte som dørbladet det svakeste 
ledd. I Dalocs konsept er karmen leddet mellom dør og vegg som 
garanterer en absolutt sikker forankring og et pålitelig slutt resultat. 
Karmen er like gjennomtenkt i sin konstruksjon som døren. Den skal 
ikke bare tåle voldsom kraft, den skal også kunne monteres på et 
par timer med minimal forstyrrelse i huset. Vær oppmerksom på at 
montering av brann-, lyd og innbruddsklassifiserte dører alltid skal 
utføres av fagut dannede montører.

En skikkelig karm 
garanterer sikker 
montering.

En sikkerhetsdør fra Daloc leveres alltid komplett med karm. I eldre 
gårder er den eksisterende karmen like ofte som dørbladet det svakeste 
ledd. I Dalocs konsept er karmen leddet mellom dør og vegg som 
garanterer en absolutt sikker forankring og et pålitelig slutt resultat. 
Karmen er like gjennomtenkt i sin konstruksjon som døren. Den skal 
ikke bare tåle voldsom kraft, den skal også kunne monteres på et 
par timer med minimal forstyrrelse i huset. Vær oppmerksom på at 
montering av brann-, lyd og innbruddsklassifiserte dører alltid skal 
utføres av fagut dannede montører.



1416 17

Sikker og vakker både i vått og tørt vær.

Dalocs sikkerhetsdør Y 43 er beregnet 
som ytterdør til leiligheter i svalgang 
eller på bakkenivå. Den tilbyr første- 
klasses beskyttelse mot regn, vind og 
kulde, samt innbrudd, brann og støy. 
Y43 har et estetisk ytre og kan leveres 
i en rekke farger eller med tremønstret 

laminatplate.

Y 43 er CE-merket iht. byggeproduktdirektivet og  
produktstandarden for ytterdører, EN 14351-1.  
CE-merket bak på dørbladet viser følgende egenskaper:

Vindmotstand  ....................................... klasse 4B 
Vanntetthet  ........................................... klasse 7B 
Avgivning av farlige stoffer  ............. Godkjent 
Lyddemping  ......................................... Rw 43(C=-2;Ctr=-7) dB 
U-verdi  ................................................... ned til 1,4 
Lufttetthet  .............................................. klasse 4

Kombinasjonen av en gjennomtenkt konstruksjon og 
innfelte tetningslister gjør at Y43 er eksepsjonelt tett. 
Varmetapet gjennom døren er lavt og den er en 
effektiv beskyttelse mot fukt, kald trekk og støy. 
Samtlige følgende verdier er testet av RISE (tidligere SP).
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Stål med 
vakre årringer.
Vil man ha en sikkerhetsdør som gir en varm trefølelse, finnes mange 
valgmuligheter. Velger man en sikkerhetsdør, kan dørbladet bestilles 
med tremønstret laminatplate som ser ut som eik, bøk, mahogni eller en 
annen tresort. Laminatplaten er et tidløst valg som gir en svært slitesterk 
overflate som klarer daglig slitasje i mange år. Trefølelsen kan matches 
med andre tredetaljer i oppgangen.   
      Sikkerhetsdør D43 er en ståldør som er kledd med en front av ekte 
tre, enten som en mønstret, glatt finert overflate eller som gamle dagers 
speildører. Et eksklusivt utskiftingsalternativ i eldre eiendommer der de 
nye dørene skal harmonere med en spesiell byggestil.

Hvitmalt trefront 

med to speil, hvit gerikt 

og hvitlakkert stål.

D 43 leveres med en massiv trefront som alltid designes og produseres etter kundespesifikke mål.  
Trefronten monteres på fabrikken på inn- og/eller utsiden av døren. 

Laminatplate.
S 43 og øvrige sikkerhetsdører leveres med tremønstret laminatplate eller med ferdigmalt 
overflate i valgfri farge. Karmen leveres hvitmalt, andre farger på forespørsel.

EIK

 DARK MAHOGANY

Trefront.

Front i valnøtt, 
gerikt i valnøtt.

Malt trefront med 
fire speil. Spesialprodusert  

til kunde.

Liggende mahognifiner. 
Spesialproduksjon 

til kunde.

Eikefront 

med fem speil, 

gerikt i eik.

Hvitmalt trefront 

med tre speil, 

hvit gerikt.

MAHOGNI TEAK BØK KIRSEBÆR

WHITEWOOD GOLDEN OAK DARK OAK

LIGGENDE EIK

Daloc sikkerhetsdør kan 

leveres med tremønstret 

overflate på utsiden og 

hvit innside.

Når tre og stål møtes i døren får man det beste av to verdener. 
En virkelig sikker ståldør med både lyd, brann- og innbrudds- 
klassifisering og en vakker tredør med overlegen følelse og 
finish. Dessuten kan trefronten lages i nesten hvilken som helst 
tresort. Tresortene kan blandes og komponeres i effektfulle 

mønstre med samme nøyaktige tilpasning som møbel- 
snekkerens intarsiainnlegg.
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Farger 
og mønstre.
Malte dører finnes i et bredt, moderne utvalg av 
standardfarger for raskere levering. Utover dette er 
i utgangspunktet alle fargene i NCS-skalaen tilgjen-
gelig på bestilling. Det malte dørbladet kan med 
fordel kombineres med mønsterkolleksjonen Linea 
eller med preget speilmønster på inn- og/eller utsi-
den. Karmen leveres som standard hvitmalt, andre 
farger på forespørsel.

Speil.
Som ekstrautstyr til de malte dørene fås to speil- 
mønstre, med enten to eller tre speil. Mønsteret 
preges inn i dørbladet. Speilmønsteret passer 
utmerket ved utskifting av dører i eldre eiendom-
mer, men kan også passe fint i nye hus når stilen 

kommer til sin rett. 

(Ikke i kombinasjon med lydreduksjon Rw 40 dB och 45 dB)

NCS – Natural Color System®© property of 
and used on licence from Scandinavian Colour 
Institute AB, Stockholm 2006. 
Av produskjonstekniske årsaker kan farger 
på tresorter og andre overflater avvike fra 
virkeligheten.

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

Vindusåpninger.
Skaper spennende blikkfang og kilder til å slippe 
inn lys. De gir døren et moderne og eksklusivt 
uttrykk. Velg mellom runde og firkantede åpninger 
med klart eller mønstret glass. Uten å forandre 
klassifiseringene på Daloc sikkerhetsdør S43 
og Y43.

Linea.
Linea er en mønsterkolleksjon som gir dørbladet et moderne uttrykk. Et diskret 
designelement som gir litt ekstra uten å dominere. Mønsteret preges inn i dør-
bladet, på utsiden og/eller innsiden. Samme mønster kan også freses ut i alle 

Dalocs tredører.

(Ikke i kombinasjon med lydreduksjon Rw 45 dB) 

Lampre laminatplate.

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

Standard farger.

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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Dristige 
varianter 
på klassiske 
dører.
Borettslaget Krönet i Malmø er et unikt prosjekt der 
estetikk og individualitet står i hovedfokus. Hver hus-
holdning har valgt sin egen farge på døren ut fra et 
stort utvalg av standardfarger, og oppgangen er farge-
satt av to kunstnere som bor i borettslaget. Den dristige 
fargesettingen og byttet til sikkerhetsdøren S43 fra 
Daloc, har gjort at borettslaget har våknet til liv på nytt. 
Kombinasjonen av stor beskyttelsesgrad mot innbrudd, 
brann og støy, samt et estetisk ytre, er kjennetegnet 
på S43. I borettslaget Krönet er S43 et vakkert tilskudd, 
som dessuten gir de boende en følelse av trygghet, 
noe som ikke fantes før de byttet dør.



Sikkerhetsdør S33

El 30

Rw 38, opp til 50* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Et billigere og enklere alternativ 
enn S43. Oppfyller samme  
klassifiseringer, men mangler 
de fordelene som man får med 
flerpunktslåsen.

Sikkerhetsdør D43

El 30

Rw 38, opp til 50* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Den eksklusive varianten av sikk- 
erhetsdøren S43. Trefrontene  
gjør at man kan få nøyaktig 
samme utførelse som de opprin-
nelige dørene, uten å gi avkall  
på fordelene med ståldøren.

* = tillvalg

Brannklasse

Lydreduksjon

Innbruddsbeskyttelse

Røyktetthetsklasse

CE-klassifisering

For komplett produktinformasjon og utvalg besøk

www.daloc.no

Sikkerhetsdør S44

El 30

Rw 38 og 43* dB

EN 1627 RC4

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Dalocs nye sikkerhetsdør for 
de som krever ekstra sikkerhet 
til leiligheten.

Øvrige dører.Ytterdører til leiligheter.
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Viftesentral.
Areal som krever klassifiserte dører, kan 
utstyres med ståldører med samme utseende 
som sikkerhetsdørene til leilighetene.

Leilighetsbod.
Brannklassifiserte dører til boder 
på loft og i kjeller. Kan utstyres 
med innbruddsbeskyttelse.

Entrédører.
En sikkerhetsdør i stål holder tyver, brann og 
matos unna, spørsmålet er hvordan døren skal 
se ut: malt, laminat, mønster eller trefront?

Øvrige dører i oppgangen 
kan være klassifiserte tredører 
eller ståldører avhengig av 
krav og funksjon.

Inngangsparti.
En trygg trappeoppgang begynner 
med et sikkert inngangsparti. 

Vaskekjelleren.
Miljøet i vaskekjelleren varierer mye. Noen 
ganger fuktig, andre ganger tørt. Det stiller 
strenge krav til formstabilitet. En ståldør, 
f.eks. S30, er da et godt alternativ. Vil man 
i tillegg låse klærne trygt inn, velger man 
en sikkerhetsdør. 

Fra kjelleren og  
oppover.

Drift.
Inn til fyrrom og driftssentral kan døren være 
både brannsikker og innbruddssikker. Men 
det estetiske kravet er ikke like strengt her 
som høyere opp i huset.

Sykkelrom/boder.
En sikkerhetsdør eller ståldør med innbruddsbeskyttelse 
kombinert med et sikkert låsesystem gjør at sykler og 
personlige eiendeler får være i fred. Kompletter med 
en sparkeplate, når syklene skal ut og inn lager de lett 
riper i dørbladet.

Dalocs forretningsidé går ut på å være en så komplett dørleverandør 
som mulig. Stål- og tredørutvalget spenner over et bredt spekter 
av funksjon, klassifiseringer og ulike stiler. Hele innkjøpsprosessen 
forenkles når alle dører til et større objekt kan håndteres av samme 
kontaktperson hos Daloc.

Denne brosjyren har nesten utelukkende 

handlet om Dalocs sikkerhetsdører. 

Daloc er Nordens største produsent av 

klassifiserte stål- og tre dører. I utvalget 

har vi mange forskjellige typer ståldører, 

tredører, branndører, arkivdører, 

brannporter, brannluker med mer. 

I dette oppslaget ser du eksempler 

på flere sikkerhetsdører i stål og to 

klassifiserte tredører. 

    Andre aktuelle dører i flermanns-

boliger er:

Branndør S60.
Brukes som inner- eller ytterdør, 

i oppgang, kjeller eller loft der funksjon 

og slitestyrke er førsteprioritet.

KLASSIFISERING:  Brannklasse A60, A120.

VALG AV OVERFLATE: Industrimalt (NCS) 

og/eller varmeforsinket.

ØVRIG: Kan utstyres med innbrudds-

beskyttelse.

Branndør S30.
Brukes som inner- eller ytterdør der 

estetiske krav er like viktige som 

funksjon og slitestyrke. 

KLASSIFISERING: Brannklasse A60, A120.

 Lydreduksjon opp til 50dB.

VALG AV OVERFLATE: Laminatplate eller  

ferdigmalt. Linea- eller speilmønster.

ØVRIG: Samme overfalsede dørblad som 

Dalocs sikkerhetsdører.

Massivdør T10.
Brukes i oppgang og kjeller.

KLASSIFISERING:  Ikke klassifisert.

VALG AV OVERFLATE: Ferdigmalt, finer 

eller Formica-laminat. Linea-mønster 

som ekstrautstyr.

Tredør T24.
Brukes i oppgang og kjeller

KLASSIFISERING:  Brannklasse El 30  

 Lydreduksjon opp til 33 dB.

VALG AV OVERFLATE: Ferdigmalt, finer eller 

Formica-laminat. Linea-mønster som 

*ekstrautstyr.

Inngangsparti YEP 66.
Inngangsparti i glass i både oppvarmede 

og ikke oppvarmede miljøer.

KONSTRUKSJON: Dalocs inngangspartier 

er produsert i varmgalvanisert stål og 

er dimensjonerte for strenge krav og 

lang levetid.

El 30

Rw 38, opp til 50* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

Sikkerhetsdør S43
Dalocs mest solgte sikkerhetsdør 
for leiligheter. Den unike fler-
punktslåsen og den integrerte 
borbeskyttelsen, gjør denne døren 
både brukervennlig og sikrere  
enn andre dører i samme klasse.

Sikkerhetsdør Y43

El 30

Rw 43, opp til 50* dB

EN 1627 RC3

EN 13501-2 Klass Sa*, S200*

EN 14351-1 
se sid 17

Y43 er beregnet som ytterdør til 
boliger med svalganger eller på 
bakkenivå som er utsatt for vær 
og vind. I tillegg til beskyttelse 
mot regn, vind og kulde gir Y43 
også førsteklasses beskyttelse  
mot innbrudd, brann og støy.



Dører som dekker 
alle behov. 

På Islands Brygge i København har JM Danmark oppført tre 
eiendommer – ”Sekstanten”, ”Kompasset” og ”Lanternen”. 
Helt fra starten av, har det vært fokusert på hvordan man 
kan få komfort og sikkerhet til å spille på samme lag i de 
tre eiendommene. Her har Dalocs sikkerhetsdører spilt en 
sentral rolle i hver leilighet. Dørene har en smakfull design 
og gir en effektiv beskyttelse mot innbrudd, brann og støy 
– helt i samsvar med arkitektens og byggherrens ønsker.
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I Norden har Dalocs dører vaert brukt i stor skala helt siden begynnelsen 
av 1940-tallet. Sikkerhetsdørene produseres på vår fabrikk i Töreboda i 
Vest-Götaland, der konsernet også har sitt hovedkontor. 
Produksjonsprosessen bygger på et helt eget konsept med høy 
automatiseringsgrad och flere kontrollstasjoner under produksjonen. 
Virksomheten er sertifisert iht. både ISO 9001 og ISO 14001. 

Daloc AB.

daloc.no 51 77 00 40
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