
DALOC VEILIGHEIDSDEUR

Een investering voor het leven.
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Ontdek de 
best verkochte 
veiligheidsdeur 
van Scandinavië.

Töreboda ligt tussen de twee grootste meren van 
Zweden, Vänern en Vättern. Hier hebben we door de 
jaren heen miljoenen deuren gemaakt om veiliger en 
comfortabeler te kunnen wonen. Een veiligheidsdeur 
van Daloc biedt effectieve bescherming tegen inbraak, 
brand en geluid in combinatie met smaakvol, doordacht 
Scandinavisch design, de beste materialen en veel 
uiterlijke keuzemogelijkheden.
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Daloc is in Scandinavië de toonaangevende producent van veiligheidsdeuren. 
De ontwikkeling en productie vindt volledig in Zweden plaats. Wie kiest voor 
een deur van Daloc, kan erop vertrouwen dat de deur door een onafhankelijke 
instantie getest en gecertificeerd is en voldoet aan alle regels en wettelijke eisen. 
Het is dan ook geen toeval dat de veiligheidsdeuren van Daloc zo gewild zijn.

Een veiligheidsdeur van Daloc:

Biedt effectieve bescherming 
tegen inbraak

Beschermt tegen giftige rook 
en dodelijke brandgassen

Getest en gecertificeerd door 
een onafhankelijke instantie

Creëert een beter en aangenamer 
binnenklimaat en beperkt energieverlies

Minstens 30 minuten 
brandwerend

Houdt geluid, tocht, sigarettenrook, 
etensluchten en andere geurtjes tegen

Deurenmakers 
sinds 1943.

Gemaakt 
in Zweden. 



Elke deur is anders als het gaat om inbraakbeveiliging. Met een breekijzer kan een inbreker 
zich via een gewone deur in enkele seconden toegang verschaffen tot de woning. Een 
veiligheidsdeur van Daloc is getest en gecertificeerd om ruim 5 minuten bestand te zijn 
tegen een breekijzer*. De deur is zo veilig door de sterke, robuuste constructie waarbij we 
op de kleine details gelet hebben. Inbrekers maken vrijwel geen kans om binnen te komen. 
Meerdere lagen staalplaat en steenwol in combinatie met constructieve verstevigingen 
vormen samen een sterke, relatief lichte constructie.

Bestand tegen 
een breekijzer.

Een veiligheidsdeur van 
Daloc is zo ontwikkeld dat 
het erg moeilijk is om erdoor 
in te breken. Meerdere 
lagen staalplaat en steenwol, 
gecombineerd met inwendige 
verstevigingen, zorgen voor 
een sterke en toch relatief 
lichte deurbladconstructie.

De scharnieren zijn een 
belangrijk detail voor de 
veiligheid. Ze moeten bestand 
zijn tegen een flinke dosis 
geweld, zonder te bezwijken.
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Het kozijn van hoogwaardig staal is een belangrijk 
onderdeel van de inbraakbeveiliging. De constructie 
is net zo doordacht als het deurblad. Kwetsbare delen 
zoals de sluitplaat en de bevestiging zijn versterkt. 
Voor maximale veiligheid wordt het kozijn in de muur 
geschroefd. Daardoor is het bestand tegen grof geweld.

Het deurblad is uitgerust met twee lange pennen aan de achterkant. Elke 
pen heeft de vorm van een haak, die bij eventuele inbraakpogingen in 
het versterkte kozijn grijpt. De scharnieren zijn verzinkt en hebben een 
beveiligde, vaste pen en een gelaste scharnierhuls om te voorkomen dat 
ze opengebroken kunnen worden. In combinatie met de pennen wordt 
het zo goed als onmogelijk om via de deur in te breken.

De deur wordt geleverd 
met een meerpuntsslot. 

Het hoofdslot is voorzien 
van twee extra haakgren-

dels, waardoor één slot het 
deurblad op in totaal acht 
punten met het kozijn ver-
bindt. Het hoofdslot is ook 

voorzien van een geïnte-
greerde boorbeveiliging.

* Lees meer over inbraak op 

 dalocsecuritydoors.com/inbraak



Een geluidsreductie van 
38 dB is de meest gekozen 
optie bij de keuze voor 
nieuwe veiligheidsdeuren. 
Als er hogere geluidseisen 
gesteld worden, bestaat er 
ook de mogelijkheid om een 
geluidsreductie tot 50 dB 
te bestellen. 

Het kozijn en het deurblad 
zijn beide geïsoleerd met 
geluidsdempende steenwol. 
Rubberen kierdichtingen bij 
het kozijn en de drempel 
voorkomen dat etensluchtjes 
en ongewenste geluiden het 
appartement binnendringen.

Of beter gezegd: u hoort niets. Dankzij effectieve 
kierdichtingen in combinatie met geluidsdempende 
isolatie van onder andere steenwol, blokkeert de 
deur storende geluiden vanuit het trappenhuis voor 
optimaal geluidscomfort.

Met een veiligheidsdeur van Daloc wordt 
er niets aan het toeval overgelaten. De deur 
wordt met uiterste precisie gemaakt en alle 
materialen zijn zorgvuldig geselecteerd. 
Door de sterke stalen constructie is het 
deurblad zeer vormvast en dat is om 
meerdere redenen belangrijk. Aan de ene 
kant gaat de deur jarenlang probleemloos 
mee en behoudt hij zijn kenmerken en 
eigenschappen. Aan de andere kant gaat 
het hier ook om het redden van levens. 

Blijft 
optimaal 
presteren.  

U hoort het 
verschil direct.
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Het komt nogal eens voor dat houten 
appartementsdeuren kromtrekken door vocht en 
temperatuurverschillen. Maar een deur van Daloc 
is vormvast en houdt lawaai en geurtjes vanuit het 
trappenhuis buiten en warmte binnen.

De constructie voldoet aan de eisen voor 
klasse 3 (de hoogste klasse) volgens EN 12219 – 
klimaatinvloeden op deuren, voor klimaat A en D. 
Onze deur creëert een beter binnenklimaat met 
minder energieverlies, wat nog een argument is 
voor woningbouwverenigingen en eigenaren.

Vormvastheid is ook belangrijk wat brandveiligheid 
betreft. Een verkeerd geconstrueerde deur kan 
krombuigen bij hoge temperaturen, waardoor er 
spleten kunnen ontstaan waar vlammen doorheen 
kunnen dringen. Dat gebeurt niet bij een 
veiligheidsdeur van Daloc. 



Bij brand moet een appartementsdeur ervoor 
zorgen dat vuur en schadelijke brandgassen zich 
niet verspreiden. Een veiligheidsdeur van Daloc 
biedt minstens 30 minuten bescherming tegen 
beide. Dat kan genoeg zijn om levens en 
bezittingen te redden.

30 levensreddende 
minuten.
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Bij brand zijn rook en giftige brandgassen gevaarlijker 
dan vuur. Met een veiligheidsdeur van Daloc verkleint 
u het risico dat deze binnendringen vanuit het 
trappenhuis. Als de brand in een appartement is 
ontstaan, kan de rook zich niet door het trappenhuis 
verspreiden en dat vereenvoudigt vluchtpogingen. Het 
deurblad en het kozijn van staal zijn vormvast, zodat de 
dichtheid van de deur behouden blijft. De rubberen 
kierdichtingen voorkomen dat rook door eventuele 
kieren naar binnen of buiten kunnen dringen.

Er zijn een aantal factoren waardoor een veiligheids-
deur van Daloc zo’n goede bescherming tegen 
brand biedt. Het deurblad en het kozijn zijn 
gemaakt van hoogwaardig staal. In combinatie 
met de isolatie van steenwol en de inwendige 
verstevigingen is de deur bestand tegen brand, 
brandgassen en temperaturen boven de 900˚C. 



De afgeschuinde aanslagsponning geeft de 
deur een vriendelijke, mooi bewerkte 
uitstraling en legt de focus op de deur als 
onderdeel van het interieur. Het stalen kozijn 
is de omlijsting rond onze veiligheidsdeur. 
Met de keuze voor de lak kunt u voor 
discreet of opvallend gaan.

Als u voor een stalen veiligheidsdeur kiest, hoeft u niet in te leveren 
op uitstraling. Wij zijn niet alleen trots op de veiligheid, maar ook op 
het design van onze deur. De beste materialen, mooie details en 
stijlvol Scandinavisch design vormen samen een deur die overal past. 

Scandinavisch design 
en functionaliteit.

Het kozijn wordt gemaakt van 
hoogwaardig staal en de constructie 
ervan is even doordacht als het 
deurblad. Het moet niet alleen 
bestand zijn tegen grof geweld, 
maar er ook mooi uitzien en in een 
paar uur te monteren zijn met zo min 
mogelijk aantasting van het pand.

De Europees gepatenteerde 
samenvoeging met verborgen 
plaatranden geeft de 
veiligheidsdeur ook vanaf de 
zijkant een mooie uitstraling. 

De scharnieren zijn een 
belangrijk detail voor het 
geheel. Ze moeten met de 
deur versmelten en 
tegelijkertijd bestand zijn 
tegen fors geweld.  
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Het design is smaakvol en doordacht. Daarbij heeft 
u veel keuzemogelijkheden wat het uiterlijk van de 
deur betreft, met verschillende afwerkingen, 
motieven en kleuren. Wilt u een gelakte deur of 
een deur met houtnerven? Met deze opties kunt u 
kiezen voor een klassieke uitstraling, maar iets 
nieuws en moderns kan natuurlijk ook.

Hoe wilt u 
dat de deur 
er uit ziet?  

Een veiligheidsdeur van Daloc kan in principe in alle gebouwen gemonteerd 
worden. De deur wordt altijd compleet met kozijn, drempel, scharnieren en 
slot geleverd. Alles is als geheel ontwikkeld, getest en gecertificeerd, zodat 
we de veiligheid en de kwaliteit kunnen waarborgen. Samen met onze 
partners zorgen we er ook voor dat de deur correct gemonteerd wordt. 
In de prijs is alles inbegrepen, ook het afvoeren van uw oude deur.
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U laat ’s ochtends uw sleutel achter en komt thuis door 
een nieuwe veiligheidsdeur op maat. Zo eenvoudig is het. 

Als u een deur van Daloc koopt, koopt u niet alleen de 
meest verkochte veiligheidsdeur van Scandinavië, maar alles 
wat daarbij komt kijken; van de eerste bespreking tot de 
montage. We staan u bij tijdens het hele proces, of het nu 
om één of heel veel deuren gaat.

Overstappen op 
een veiligheidsdeur is 
eenvoudiger dan u denkt.

De unieke bevestigingsschroeven zorgen 
ervoor dat de deurset snel en met lage kosten 
gemonteerd kan worden. Zonder dat de 
kracht of belasting hierbij in het geding komt. 
De certificaten op het gebied van inbraak-
werendheid, brand en geluiddemping zijn 
van toepassing op de gehele set inclusief 
de montagematerialen en de opvulling van 
ruimten tussen wand en kozijn. 

De montage is een belangrijk onderdeel. Een verkeerd 
gemonteerde deur betekent onder andere dat er brandgassen 
naar binnen of buiten kunnen dringen, inbrekers gemakkelijker 
binnen kunnen komen en geluid van buiten hoorbaar is. Daarom 
is een juiste montage erg belangrijk. Wij werken uitsluitend met 
ervaren en goed opgeleide monteurs. Zo weten we zeker dat 
een deur alles doet wat we beloven. 
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Onze deuren worden ontwikkeld, gekeurd, gecertificeerd 
en geproduceerd als compleet geheel, dus met kozijn, 
drempel, scharnieren en slot. Alleen op die manier kunnen 
we de functionaliteit van de deur garanderen.   

Informatie over 
veiligheidsdeuren 
van Daloc.

Deurblad.
 

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde 

aanslagsponning en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die langs 

de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met 

verborgen plaatranden. De deur is voorzien van steenwolisolatie en 

inwendige versterkingen tegen inbraak. De hechting vindt plaats 

met lijm en klinknagels.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige 

versterkingen tegen inbraak.

Oppervlaktebehandeling: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt af fabriek 

gelakt geleverd in de beschikbare RAL of NCS kleuren of bekleed met 

laminaatplaat voorzien van houtmotief uit het standaardassortiment. 

Andere NCS-kleuren of houtmotieven zijn op aanvraag leverbaar. 

Deuren voor buitenshuis gebruik tot corrosieklasse C3 conform 

EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 worden thermisch verzinkt.

Kozijn.
 

Constructie: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met 

kozijn 42. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse onderdelen 

geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een 

uitsparing in het kozijn. Kozijnen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijg- 

baar: met architraaf aan de scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden 

of zonder architraaf. Kozijnen worden in verzinkte uitvoering gemaakt.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van 

het kozijn (inbusbout).

Dorpel.
 

Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met een zwarte 

composieten dorpel.

Standaard beslag.
 

Meerpuntssluiting slot Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder 

(pc maat 92 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor 

SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. 

A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch 

verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout 

in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant en boorbeveiliging 

bij het hoofdslot.

Extra’s.
 

Uitvoerbaar met verschillende opties zoals spionoog, 

deurdranger, schopplaat, etc.

NEN 6069:2016 EW30, 
optie EW60.

Brandklasse

EN 13501-2 Klasse S200

Rookgasdichtheid

NEN 5096 SKG3, 
EN 1627 RC3

Inbraakveiligheid
38 dB. Optioneel met 
geluidreductie tot 50 dB

Geluidreductie

S43 mit Zarge 42

Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI

Edelstahlschwelle

S43 mit Zarge 40

Absenkbare Bodendichtung

Zarge 40

S43 mit Zarge 42

S43 mit Zarge 40

Kompositschwelle

S43 mit Zarge 42

Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI

Edelstahlschwelle

S43 mit Zarge 40

Absenkbare Bodendichtung

Zarge 40

S43 mit Zarge 42

S43 mit Zarge 40

Kompositschwelle

Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI Zarge 40Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI Zarge 40

S43 mit Zarge 42

Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI

Edelstahlschwelle

S43 mit Zarge 40

Absenkbare Bodendichtung

Zarge 40

S43 mit Zarge 42

S43 mit Zarge 40

Kompositschwelle

S43 met kozijn 42

Roestvrijstalen dorpel

Kozijn 41

Valdorpel Composieten dorpel

Kozijn 42 Kozijn 42sNI

S43 met kozijn 42

Constructiewijzigingen voorbehouden.

Zarge 41 Zarge 42 Zarge 42sNI Zarge 40

Schetsen.
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Met een in Zweden geproduceerde veiligheidsdeur van Daloc kunt u zich veilig voelen. De deur is minstens 30 
minuten bestand tegen brand en giftige brandgassen en een inbreker krijgt hem in principe niet open. Een deur 
van Daloc creëert een rustig leefklimaat, omdat lawaai uit het trappenhuis wordt geweerd. We zijn niet voor niets 
de toonaangevende producent van veiligheidsdeuren in Scandinavië.

Onze deuren worden ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in Töreboda, Zweden. Daar staat ook ons 
hoofdkantoor. De bijna volledige geautomatiseerde productie is door ons ontwikkeld. Onder onze klanten 
bevinden zich onder andere woningbouwverenigingen en bouwbedrijven.

De toonaangevende 
producent van 
veiligheidsdeuren 
in Scandinavië.


