DALOC SIKKERHETSDØR

En investering for livet.

Her er
Skandinavias
mest solgte
sikkerhetsdør.
Midt mellom Sveriges to største innsjøer, Vänern og
Vättern, ligger Töreboda. Her har vi opp gjennom
årene produsert millioner av dører som gir tryggere
og mer komfortable boliger. Dalocs sikkerhetsdører
gir effektiv beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.
Den beskyttelsen kombinerer vi med smakfull og
gjennomtenkt skandinavisk design, svært høy materialkvalitet og stor valgfrihet når det gjelder utseende.
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Vi har laget dører
siden 1943.
Daloc er Skandinavias ledende produsent av sikre dører. Utvikling og
produksjon foregår i sin helhet i Sverige. Når du velger en dør fra Daloc,
kan du være trygg på at døren er testet og sertifisert av en uavhengig
instans. Den oppfyller alle regler og lovpålagte krav. Som du skjønner, er
det ingen tilfeldighet at Dalocs sikkerhetsdører er Skandinavias mest solgte.

En sikkerhetsdør fra Daloc:
gir effektiv innbruddsbeskyttelse

står imot brann i minst 30 minutter

Innbruddsklasse RC3 og RC4 i henhold til EN 1627.

EI30 (EI2 30/EW60).

beskytter mot giftig røyk
og farlige branngasser

holder støy, trekk, sigarettrøyk, matos og
annen lukt fra trappeoppgangen ute

EN 13501-2 klasse Sa , S200.

Lyddemping opptil Rw 50 dB.

er testet og sertifisert av en
uavhengig instans

gir et bedre og mer behagelig
inneklima med mindre varmetap

Dørens egenskaper og ytelse er testet av en
uavhengig instans. Sertifiseringen er utført av RISE
Certifiering og SBSC. RISE og SBSC utfører regelmessig produksjonskontroller ved Dalocs fabrikker.

Klasse 3 (høyeste klasse i henhold til EN 12219)
for klimapåvirkninger på dører, for klima A og D.
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Sertifisert for å stå imot
et kraftig brekkjern.
Når vi snakker om innbruddsbeskyttelse, er ikke en dør en dør. En innbruddstyv
trenger bare noen sekunder med brekkjernet for å bryte opp en vanlig leilighetsdør.
Dalocs sikkerhetsdører er testet og sertifisert mot innbrudd med innbruddsklasse
RC3 og RC4. Det vil si at de også står imot angrep fra inntrengere som er beredt til å
ta sjanser og bruke mer tid. Sikkerheten ligger i en sterk og seig konstruksjon der vi
har tatt hensyn til alle de små detaljene.

Dalocs sikkerhetsdører er utviklet
for å være svært vanskelige å
ta seg gjennom. Flere lag med
stålplater og mineralull kombinert
med innvendige forsterkninger gir
en sterk og relativt lett konstruksjon.

Dørbladet 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. Tappbærende elforsinkede hengsler
med herdede splinter og en sveiset hengselhylse hindrer opprulling,
og i kombinasjon med tappene gjør dette det så godt som umulig å
bryte seg inn den veien.

Døren leveres med flerpunktslås. Hovedlåsen
er utstyrt med to ekstra
skåter, noe som gjør at låsen
forbinder dørblad og karm
på til sammen tre punkter.
Hovedlåsen har også
integrert borebeskyttelse.

Stålkarmen er en viktig del av innbruddsbeskyttelsen.
Karmen er laget av høyfast stål med en konstruksjon
som er like gjennomtenkt som dørbladet. Utsatte
deler, som sluttstykket og festene, er forsterket.
Karmen skrus fast i veggen for å gi maksimal
sikkerhet. Dermed tåler den skikkelig juling.
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Ytelsen
holder seg
over tid.
Med Dalocs sikkerhetsdører er ingenting
overlatt til tilfeldighetene. De er laget med
høy presisjon og nøye utvalgte materialer.
Den robuste stålkonstruksjonen gjør
dørbladet svært formstabilt. Det er viktig av
flere grunner. Dels fordi det gir en dør som
holder år etter år, uten at egenskapene
forringes. Dels fordi det faktisk kan være et
spørsmål om å redde liv.

Du hører forskjellen
med en gang.
Eller rettere sagt. Du hører ingenting. Takket være effektive
tetningslister, lyddempende isolasjon av mineralull og
lydabsorberende innvendige materialer absorberer døren
støy fra trappeoppgangen og gir god lydkomfort.
Karmen er, i likhet med
dørbladet, isolert med
lyddempende mineralull.
Tetningslister ved karmen og
terskelen holder effektivt matos
og støy ute fra leiligheten.
Lyddemping på 38 dB er
det vanligste alternativet når
leilighetsdører skal byttes ut
med nye sikkerhetsdører. Stiller
du høyere krav til støydemping,
kan du bestille støydemping på
opptil 50 dB.

Det er ikke uvanlig at leilighetsdører av tre slår
seg og blir skjeve på grunn av fuktighet og
temperaturforskjeller. Takket være ståldørens høye
formstabilitet slipper du en skjev leilighetsdør som
slipper inn støy og lukt fra oppgangen og slipper
ut varme den andre veien.
Den formstabile konstruksjonen oppfyller kravene
til klasse 3, som er den høyeste klassen i henhold
til EN 12219 om klimapåvirkninger på dører, for
klima A og D, altså de mest krevende testkravene.
Det gir et bedre inneklima med mindre varmetap,
noe som er ytterligere et argument for borettslag
og leilighetseiere.

Formstabilitet er også viktig med tanke på brann.
En feilkonstruert dør kan bøye seg ved høye
temperaturer, noe som gir gliper der såkalte
stikkflammer kan trenge seg gjennom og antenne
rommet på siden der det ikke brenner. Det gjør
ikke en sikkerhetsdør fra Daloc.
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30 minutter
som redder liv.
Når det brenner, er leilighetsdørens viktigste
oppgave å sørge for at flammene og giftige
branngasser ikke sprer seg. Dalocs sikkerhetsdører
beskytter mot giftige branngasser og kan stå imot
en fullt utviklet brann i minst 30 minutter, en
tidsfrist som redder både liv og eiendeler.

At Dalocs sikkerhetsdører gir så god
beskyttelse, skyldes flere ting. Dørbladet
og karmen er laget av høyfast stål. I tillegg
kommer isolasjon av mineralull og innvendige
forsterkninger som gjør at døren står imot
en fullt utviklet brann med temperaturer
over 900 °C.

Når det brenner, er røyk og giftige branngasser
farligere enn selve flammene. Med en sikkerhetsdør
fra Daloc minimerer du risikoen for at gass og røyk
skal trenge inn fra en røykfylt trappeoppgang.
Dersom brannen oppstår inne i en leilighet, siver
ikke røyken ut i trappeoppgangen. Dermed blir det
enklere for redningsmannskapene å redde ut deg
og naboene dine. Dørbladets og karmens formstabile
stålkonstruksjon betyr at døren holder seg tett, og
hindrer farlig røyk og giftige branngasser i å sive inn.
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Skandinavisk design
og smart funksjon.
Selv om du skifter ut døren din med en sikkerhetsdør av stål, er det ingen
grunn til at det skal gå på bekostning av utseendet. Vi legger vår ære i å
ivareta både sikkerheten og utseendet. Materialer av høyeste kvalitet, fine
detaljer og stilren skandinavisk design gir dører som passer inn overalt.

Dørbladet er satt sammen med
en unik patentert metode med
skjulte platekanter. Det gir et
pent inntrykk også fra siden.

Stålkarmen er laget av høyfast stål
med en konstruksjon som er like
gjennomtenkt som dørbladet.
Den skal ikke bare tåle skikkelig
juling, den skal også være flott
å se på og dessuten kunne
monteres på et par timer med
minimale forstyrrelser i boligen.

Den skråfasede overfalsen gir døren en
lun og forseggjort følelse og fremhever
døren som en viktig del av interiøret.
Stålkarmen rammer inn sikkerhetsdøren.
Alt etter som hvilken farge du velger,
kan den være diskré eller iøynefallende.

Hengslene er også viktig for
helheten. De skal smelte inn
i en pen helhet og samtidig tåle
skikkelig juling uten å gi etter.
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Hvordan skal døren se ut?
Designen er både smakfull og gjennomtenkt. I tillegg har du stor valgfrihet når det gjelder dørens
utseende, med forskjellige overflater, mønstre og farger. Vil du ha en malt dør eller en dør med tremønster? Skal den ha speil eller glasspartier? De mange valgmulighetene gjør det mulig å gjenskape
det gamle miljøet med en ny sikkerhetsdør. Eller skape noe nytt og moderne hvis du heller vil det.
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Speil. De malte dørene kan også
leveres med to speilmønstre
bestående av enten to eller tre speil.
Mønsteret preges inn i dørbladet.
131
Speilmønsteret passer utmerket
ved utskifting av dører i eldre
eiendommer, men kan også passe
fint i nye hus, hvis stilen passer inn.

Laminatplate. S43 og øvrige sikkerhetsdører leveres med tremønstret laminatplate eller malt
overflate i valgfri farge. Karmen leveres hvitmalt, andre farger fås på forespørsel. Her ser du
et utvalg av farger og overflater. Det finnes flere andre å velge mellom.

100

(Ikke tilgjengelig på dører med lyddemping

Linea. Linea er en mønsterkolleksjon
som gir dørbladet et moderne uttrykk.
Det er et diskré designelement som
preges inn i dørbladet, på utsiden
140
041
141
231
040
og/eller
innsiden.
Mønstrene
du ser
her, er bare noen eksempler fra
Linea-serien. Det finnes til sammen
29 forskjellige mønstre. Les mer på
daloc.no.

over 38 dB.)

(Tilbys ikke på dører med lyddemping på 48
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240

Glass. Glass og sikkerhet er som
oftest ikke noen god kombinasjon
når det gjelder dører. Daloc har
imidlertid lyktes med å sette inn
241
glassfelt
i dørene og fremdeles
oppfylle de høye sikkerhetskravene
for klassifiseringene. I tillegg til at
glasset slipper inn lys og gjør det
mulig å se ut, gir det døren et
tiltalende og spennende utseende.
(Ikke tilgjengelig på dører med lyddemping

og 50 dB.)

over 38 dB.)

Eik

Mahogni

Teak

Bøk

Kirsebær

Liggende eik

Dark Mahogany

Forskjellig innside og utside.
Med overflate av laminat kan
du for eksempel velge en hvit
innside og treverk eller en
annen farge på utsiden av
døren, mot trappeoppgangen.
Dark Oak

Golden Oak

Whitewood

Farger standard.

S0300-N

S0500-N

S0502-Y

S0502-G50Y

S2500-N

S3502-B

S4500-N

S6502-B

S8000-N

S9000-N

S1502-Y

S1070-Y10R

S2030-B30G

S3040-R40B

S3050-G

S4050-Y80R

S2070-R

S5040-R30B

S3060-R80B

S7020-R80B

Lampre
F33SME
Silver

Lampre
B35SME
S 4050-R90B

Lampre
V8SME
S 7020-B90G

Lampre
G13SME
S 1070-Y

Trefront. D43 leveres med en massiv trefront som designes og produseres etter
kundens ønsker. Trefronten monteres på fabrikken på inn- og/eller utsiden av døren.
Lampre-laminat.
Lampre
N43SMEM
Metallic
anthracite
S 7500

Lampre
R8SME
S 2070-Y90

Av trykktekniske årsaker kan farger
på tresorter og andre overflater
avvike fra virkeligheten.
NCS – Natural Color System®© eies av
og brukes på lisens fra Scandinavian
Colour Institute AB, Stockholm 2006.

Lampre
A16SME
S 1502-Y

Hvitmalt trefront
med to speil,
hvit gerikt og
hvitlakkert stål.

Hvitmalt trefront
med tre speil,
hvit gerikt.

Malt trefront
med fire speil.
Spesialprodusert
til kunde.

Liggende
mahognifiner.
Spesialprodusert
til kunde.

Eikefront med fem
speil, gerikt i eik.

Lampre
M10SME
S 8005-Y80

Lampre
N3SME
S 9000-N

Lampre
N11SME
S 3502-R

Front i valnøtt,
gerikt i valnøtt.
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Skift til sikkerhetsdør
– det er enklere enn du tror.
Du leverer fra deg nøkkelen om morgenen og kommer
hjem til en ny sikkerhetsdør – akkurat slik du vil ha den.
Så enkelt er det faktisk!
Når du kjøper en dør fra Daloc, får du ikke bare Skandinavias
mest solgte sikkerhetsdør: Med på kjøpet får du alt som
trengs, fra den første henvendelsen din til døren er ferdig
montert. Uansett om det dreier seg om én eller mange
dører, er vi med deg gjennom hele prosessen.

Monteringen er en svært viktig del av døren. En feilinstallert dør
betyr at branngasser kan sive inn eller ut, tyver lettere kan ta seg
inn, lyder utenfra kan høres og så videre. Derfor er det viktig at
døren installeres helt riktig. Vi samarbeider kun med erfarne, godt
utdannede montører. Dermed kan du være helt sikker på å få en
dør som holder det vi lover.

Stålkarmens karmskruer brukes for å justere karmen i helt riktig
posisjon før den forankres i veggen. Hylsene gjør det også mulig
å etterjustere den.

En sikkerhetsdør fra Daloc kan monteres i
praktisk talt alle bygg. Døren leveres alltid
komplett med karm, terskel, hengsler og lås.
Alt er utviklet, testet og sertifisert som én enhet,
og vi kan dermed garantere for sikkerheten og
kvaliteten. Sammen med partnerne våre sørger
vi også for riktig montering av døren. Alt er
inkludert i prisen – vi tar oss til og med av den
gamle døren din.
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Inngangsdører til leiligheter.

Fra kjelleren
og oppover.
Dalocs forretningsidé er at vi skal være en så komplett dørleverandør
som mulig. Stål- og tredørutvalget favner et bredt spekter av funksjoner,
klassifiseringer og stiler. Hele innkjøpsprosessen forenkles når alle dører
til et større objekt kan håndteres av samme kontaktperson i Daloc.

El 30

El 30

38, 43, 48, 50 dB

38, 43, 48, 50 dB

RC3

RC3

Sa, S200

Sa, S200

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

Viftesentral. Arealer som krever klassifiserte dører,
kan utstyres med ståldører med samme utseende
som sikkerhetsdørene til leilighetene.

Andre dører.

Sikkerhetsdør S33.
Et billigere og enklere alternativ
enn S43. Oppfyller de samme
klassifiseringskravene, men mangler
de fordelene flerpunktslåsen gir.

Denne brosjyren har nesten utelukkende
handlet om Dalocs sikkerhetsdører.
Daloc er Nordens største produsent
av klassifiserte stål- og tredører. I
sortimentet vårt har vi mange forskjellige
typer ståldører, tredører, branndører,
arkivdører, brannporter, brannluker med
mer. Her er noen eksempler på andre
dører til leilighetsbygg:
Branndør S30.
Brukes som inner- eller ytterdør på steder der det
estetiske er like viktig som funksjon og slitestyrke.
KLASSIFISERING:

VALG AV OVERFLATE:

		
ANNET:

Inngangsdører til leiligheter. En sikkerhetsdør i stål
holder tyver, støy, brann og matos ute, spørsmålet
er hvordan døren skal se ut: malt, i laminat, mønstret
eller med trefront?

El 30

EI230/EW60

38, 43, 50 dB

43, 48, 50 dB

Brukes der det ikke stilles krav til brannsikring
eller lyddemping.

RC3

RC3

KLASSIFISERING:

Sa, S200

Uklassifisert.

Sa, S200

		
		

Ferdigmalt, finer eller Formica-		
laminat. Linea-mønster kan
velges i tillegg.

EN 14351-1, EN 16034
Tredør T24.

Sikkerhetsdør D43.
Et alternativ for borettslag som vil
bytte til moderne sikkerhetsdører,
men beholde den opprinnelige stilen.

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

Sykkelgarasje/boder. Velger du en sikkerhetsdør
eller ståldør med innbruddsbeskyttelse kombinert
med et sikkert låsesystem, får sykler og personlige
eiendeler være i fred. Kompletter gjerne med en
sparkeplate: Når syklene skal ut og inn er det fort
gjort å ripe opp dørbladet.

Samme design som
Dalocs sikkerhetsdører.

VALG AV OVERFLATE:

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

Vaskerom. Miljøet på vaskerommet veksler mellom
fuktig og tørt. Det stiller store krav til dørens formstabilitet. En ståldør, som S30 er et godt alternativ.
Vil du i tillegg kunne låse inn klærne på en sikker
måte, velger du en sikkerhetsdør.

Laminatplate eller ferdigmalt.
Linea- eller speilmønster.

Massivdør T10.

Inngangsparti. En trygg trappeoppgang begynner
med et sikkert inngangsparti.

Andre dører i trappeoppgangen. Det er et lovpålagt
krav at alle dører mot trappeoppgang skal være
brannklassifiserte og beskytte mot giftig røyk.
Avhengig av krav og funksjon kan det være
klassifiserte tredører eller ståldører.

Brannklasse innerdør A60, A120 og 		
ytterdør EI230/EW60 alt EI260.
Lydreduksjon på opptil 50 dB.
Røyktetthet Sa, S200.

Tegnforklaring.
El 30

Sikkerhetsdør Y43.
Y43 er beregnet som ytterdør til boliger
som ligger ut mot en svalgang eller på
bakkenivå, og som er utsatt for vær og
vind. I tillegg til beskyttelse mot regn,
vind og kulde gir Y43 også svært god
beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.
U-verdi 1,4–1,7 og lufttetthet klasse 4.

Brukes i oppgang og kjeller.
KLASSIFISERING:

Brannklasse El 30.
Lyddemping 33 dB.
Røyktetthet Sa, S200 .

VALG AV OVERFLATE:

		
		

Ferdigmalt, finer eller Formica-		
laminat. Linea-mønster kan
velges i tillegg.

Inngangsparti YEP 66.
Inngangsparti med glass til leilighetsbygg.
KONSTRUKSJON: Varmforsinket stål rundt en fuktighetsbestandig, uorganisk isolerende kjerne gir en formstabil konstruksjon med lang levetid.

38, 43 dB

Brannklassifisering

Røyktetthet
EN 13501-2

RC4
Sa, S200

Lyddemping Rw

Innbruddsbeskyttelse
EN 1627

CE-klassifisering
Sikkerhetsdør S44.
Dalocs sikkerhetsdør i klasse RC4 i henhold til EN 1627 for den som har behov
for en ekstra sikker dør til leiligheten.

Fullstendig produktinformasjon og utvalg
er å finne på daloc.no
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Skandinavias ledende
produsent av sikre dører.
Med en svenskprodusert sikkerhetsdør fra Daloc kan du føle deg trygg. Vi har laget dører helt siden 1943 og vet
hva som skal til for å skape en dør om, i tillegg til å være sikker, også holder i mange år. Sikkerhetsdørene utvikles og
produseres ved fabrikken vår i Töreboda, der også konsernets hovedkontor ligger. Alle dører er testet, klassifisert
og sertifisert av en uavhengig part. De har dessuten en patentert konstruksjon og gjennomtenkte detaljer og byr
på stor valgfrihet når det gjelder utførelse. Det er ikke rart at vi er Skandinavias ledende produsent av sikre dører.

daloc.no

51 77 00 40

