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Beställning av säkerhetsdörr Daloc S 43 
 

Enligt offert 0509-61050-3 (SBC- -04-25) 
 
Härmed beställer jag/vi säkerhetsdörr Daloc S 43 (överfalsad enkeldörr i brandklass 
El 30, ljudklass 35 db, och inbrottsskyddande i nya europeiska inbrottsstandarden SS-
ENV 1627, motståndsklass 3, MK3) med brevinkast, och med foderbildande hel 
stålkarm 41. 
 
Pris: 12 975 k r (inkl moms) avser färdigt montage.  
 
All dörrhängning görs lika befintlig dörr.  
 
Leverantör: SECOR (www.secor.se  www.daloc.se) 
 

Observera att beställningen är bindande. 
 

Skriv tydligt!   Lämna därefter blanketten till styrelsen. 
 
Lght nr 
 
 

Datum 

Gata 
 
 

Nr Våningsplan 

Postnummer 
 
 

Ort 
 

Namn (person 1) 
 
 
Personnummer 
 
 

Tel dagtid Tel kvällstid 

E-postadress 
 
 
Namn (person 2) 
 
 
Personnummer 
 
 

Tel dagtid Tel kvällstid 

E-postadress 
 
 
Underskrift (person 1) 
 
 
 

Underskift (person 2) 

 

Se offertens villkor etc på nästa sida. 
 
 
Föreningens anteckningar 
Inkom datum Beställt datum 

 
 

 

http://www.secor.se/
http://www.daloc.se/
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Samordning av beställningar 
Den första beställningen enligt offerten föreningen erhållit måste omfatta minst 25 dörrar. 
Efterföljande beställningar måste omfatta minst 4 dörrar. Samtliga beställningar ska 
samordnas av föreningen. 
 
A . Lägenhetsdörrarna 
 
Omfattning Montering av säkerhetsdörren Daloc S 43. 

 All invändig listning ingår (i vårt fall väggomfattningsprofil). 
 Stålkarmen i kulör: NCS S0502-Y (vit) 
 Dörrbladen i kulör: NCS 3560 Y90R  (vinröd, lika befintliga dörrar) 

 
 Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås) 
 Säkerhetsdörrarna har förstärkt låskåpa vid låspunkterna, är försedda 

med bakkantsäkringar, mekanisk ringklocka, niotillhållarlås FAS 
låshus 90001 med nyckelskylt (fyra nycklar ingår) samt tittöga av 
vidvinkeltyp. Tröskel av massiv ek. Om så behövs ingår 
tröskelutfyllnad i ek mellan dörrtröskel och hallmatta. 

 Säkerhetsdörrarna förses med befintliga trycken/handtag och 
behör/vred. Låsning av hakkolvar sker genom uppåtvridning. 

 Befintligt låssystem flyttas över till de nya dörrarna. OBS! Cylinder-

kraven på klass 3 och godkänd låsning. 
 Postinlägg Swedbox: förnicklat. 
 Befintligt tublåssystem flyttas över till de nya dörrarna. 

 
B . Generellt 
 
Måttagning Utförs individuellt för representativt urval av dörrar av Secor. 
 
Montage   Montage sker av certifierade montörer. 
 
Leveranstid   Ca 6-8 veckor efter beställning av föreningen. Inplanering av montörer 
 sker av Secor i samråd med lägenhetsinnehavaren. 
 
Betalning 30 dagar netto. Varje beställare får egen faktura. 
 Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 13 %. 
 
A llmänna  ABT 06. Fem års garanti på material och utfört arbete. 
bestämmelser 
 
Behörigheter  Secor har egen kvalitetsansvarig enligt ISO 9001 och SO 14001. 
 
Tillgänglighet Secor förutsätter att säkerhetsdörren kan monteras i anslutning till 
 demontering av befintlig dörr, samt att montörerna har tillgång till  
 lägenheten i den omfattning som montaget kräver. Vidare ska 
 dörren vara åtkomlig, d.v.s. skor, kläder, möbler m.m. måste vara 
 bortplockade till ca 1 m från dörren. 
 Secor kontaktar lägenhetsinnehavaren i samband med montagestart. 
 
Städning Grovstädning utförs av montörerna medan den boende finstädar. 
 
Byggavfall Borttransport av demonterade dörrar och byggavfall ingår. 


