
 

_____________________________SÄKRA DÖRRAR | SÄKRA MONTAGE_________________________________ 
Säkerhetsmontage Stockholm AB    www.sakerhetsmontage.net         Org.nr: 556772-5717         Innehar F-skattebevis                                                                                
 

Kontakt                 Telefon              Fax                    Mobil                      E-post 
David Littorin      08-588 33 777    08-774 91 17  0707 – 88 59 90    David.littorin@sakerhetsmontage.net  

 

Föreningserbjudande om att byta till säkerhetsdörr! 
 

Säkerhetsmontage är specialister på montage av säkerhetsdörrar 
 

En säkerhetsdörr i stål gör att du slipper ovälkomna gäster. Dörren står även emot brand och kan ge den tidsfrist som 
behövs för att rädda liv. Säkerhetsdörren håller också ljud, drag och lukt på behörigt avstånd.  
 

Säkerhetsdörren Daloc S43: 

 Inbrottsklassad i motståndsklass 3, MK 3 enl. SS-ENV 1627. Förstärkt för att förhindra inbrott.  

 Ljudklass 35 dB. Tar bort störande ljud i trapphuset.   

 Brandklass EI 30, vilket innebär att elden bromsas i minst 30 minuter. 

 Dörren är godkänd och rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen. 

 Rabatt på hemförsäkringen hos de flesta försäkringsbolag. 
 

Dörrarna monteras av certifierade montörer. Vi lämnar fem års garanti på utfört arbete och tio års inbrottsgaranti på 
dörren. Grovstädning och bortforsling av den gamla dörren ingår. Tänk på att en säkerhetsdörr som inte monteras på 
rätt sätt inte är en säker dörr. För att uppnå resultat krävs erfarna och utbildade montörer. 
 

Beslagning 
 Flerpunktslås Assa 8765 komplett med handtag, vredsats, förstärkt cylinderring NoWay för att uppfylla kraven på 

klassning och godkänd låsning. 

 Niotillhållarlås (polislås) komplett med 4st nycklar. 

 Säkerhetsdörrarna har förstärkt låskåpa vid låspunkterna, är försedda med bakkantsäkringar, mekanisk ringklocka, 
tittöga av vidvinkeltyp, brevinkast Swedbox samt vredkåpa som effektivt förhindrar inbrottsförsök via brevinkastet. 
Tröskel av massiv ek och om så erfordras ingår tröskelutfyllnad i ek mellan dörrtröskel och hallmatta. 

 Stålkarmen är vit och dörrbladet i Ek laminerad stålplåt.  
 Nyckeltuben flyttas över 

 
Prisavtal A-810240 – BRF Fyrhöjden 

13.500:- inkl moms(ordinarie pris 15500:- inkl moms) 
 

Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar netto. Delbetalningsalternativ via Nordea finans finns. 
Extra: Om inte befintlig låscylinder kan flyttas över tillkommer 600: - inkl. moms för en ny oval cylinder.  

Dörrspärr 700:- inkl moms.  
Beställningen skall vara inlämnad senast: 2012-12-31.  
Om du har några frågor eller vill beställa så kontakta David Littorin på telefonnummer 08 588 33 777 eller 
David.littorin@sakerhetsmontage.net. 
Beställning går även bra att posta till: Säkerhetsmontage Stockholm AB, Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg  

Jag vill beställa en säkerhetsdörr. Jag vill ha en dörrspärr: □Ja □ Nej.  Texta tydligt. 

 
Namn:________________________________Telefon:_______________________________ Lgh nr_____ 
 
Adress: _______________________________Våning_____Postnr/Ort:____________________________ 
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 Säkerhetsklass som håller tjuvarna borta. MK3 enl. SS-ENV 1627  

 Brand EI 30- och ljudklassad 35dB, stänger ute matos och drag 

 Niotillhållarlås, brevinkast, tittöga, vredkåpa, mekanisk ringklocka. 

 Estetiskt tilltalande, förmodligen marknadens mest användarvänliga säkerhetsdörr.  

 Delbetalningsalternativ finns. 


