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Dörrpar
Väggpar
Ytbehandling
Glas

SP 35000 med Mässingsklädsel
Specialdetalj av Mässingsproﬁler
Obehandlad
Lamellglas med screentryck

Arkitekt

Liljevall, Göteborg

Metall - Glas - Beslag
Med proﬁlkonstruk oner av aluminium, stål, ros ri stål, koppar,
mässing försedda med glastyper
för olika behov skapar vi dörrar,
fasader, väggar och tak för visuell
kommunika on.
Funk onella lösningar släpper in
mer dagsljus, underlä ar orientering, och ger ökad trivsel och
trygghet.
Fri formgivning och må sä ning.
Varje objekt är unikt, proﬁltyper
väljs
e er
ställda
krav,
personsäkerhet - brandkrav inbro skydd - utrymningsbehov och om så krävs - Sko skydd.
Ytbehandling u örs e er kundönskemål. Pulverlackering i NCS-S
eller RAL.

Aluminium kan anodiseras för a
ge bästa skydd. En kontrasterande
ytbehandling / färgsä ning av
dörrblad och karm ger en tydlighet
i arkitetkturen.
Beslag och hjälpmedel som ger rä
funk on. Genom a
redan i
llverkningen förse dörrpar er
med låsfunk on, som idag o a har
elektriskt u örande, vilket innebär
a kablar kan monteras dolt i proﬁlerna, skapas på de a sä också en
bä re funk on.
Likaså automa sk Öppning/Stängning. Drag / Tryckhandtag kan
u ormas e er önskemål som
passar just Din dörr!
Klämfri Bakkant är aktuellt på
daghem, skolor och dylikt.
Övriga beslag och hjälpmedel
monteras e er önskemål.

Vintermiljö Sjön Runn, Falun

För a angivna säkerhetskrav skall
kunna
garanteras,
är
det
avgörande a proﬁlkonstruk oner
är komple beslagna vid leverans.
Typgodkännande för olika säkerhetskrav kan ej uppfyllas om ej
komple leverans och installa on
sker.
Service och underhåll av beslag bör
u öras 2 ggr / år
Med Tollor-produkter gör Du
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Dagligen möter/passerar/öppnar/stänger
vi dörrar, utan att tänka på dess funktion.

D

Dörrar - en del av livet.

För att Du som kund / dörrbrukare skall
känna Dig säker på att just Din Dörr uppfyller de krav som ställs i Ditt specifika
fall, är det viktigt att välja en leverantör som har full kunskap om hela dörrens
utrustning, en kedja utan svaga länkar.
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Dörren skall uppfylla olika krav,
ibland bara att kunna stänga mellan ute
och inne, men ofta kompletteras detta
med andra krav.
Personsäkerhet / inbrottsskydd / utrymningskrav / Handikappsanpassning /
Brandsäkerhet / Värmeisolering mm.
Dessa krav kan ställas enskilt eller i
kombination.
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Vi kallar oss numera "DÖRRMÄSTARE".
Vi har utbildad personal som har kunskap
om vad som krävs för att uppfylla olika
säkerhetskrav.
För att vi skall kunna intyga och ställa
garantier på att dörren uppfyller angivna
krav, krävs en komplett dörrleverans
från oss.
Dörrar är ju något som används dagligen
och utsätts för hantering och slitage.
Därför är det viktigt att dörren underhålls
så att den klarar av de krav som ställs på
den år ut och år in - Service enligt DU instruktioner, eller teckna serviceavtal.

Dörrar skall fungera!

Sommarmiljö Havstensfjorden, Bohuslän

Särtryck från tidningen GLAS nr 4 2015

”Dagens moderna dörrsystem
med genomsiktlighet skapar en
visuell kommunikation. Nya funktionella lösningar släpper in mer
dagsljus, underlättar orienteringen
och ger ökad trivsel. Ja, även ur
säkerhetssynpunkt är överblicken
viktig. Genomsikt och rätt belysning skapar också trygghet och
här kommer integrerade passersystem in”, säger Håkan Berglund, Tollor AB och förtroendevald
inom Glasbranschföreningen.

”Så kan det gå, om inte haspen är på”
Den gamla ramsan må väl möjligen gälla
något utedass eller som metafor för allehanda
beskrivning där en modern entré, slagdörr
eller skjutparti ingår. För inom det här området
har funktion och teknik accelererat snabbt.

En garanti
för kompletta
entrésystem

”Dörrm ästaren”
NY YRKESGRUPP
Text: Mikael Ödesjö
Foto: Arkiv

Håkan och hans företag har länge arbetat med olika
sorters dörrar och entréer. Han har sett hur utvecklingen inom såväl teknik och design som säkerhet och
trygghet bidragit till att dörrar idag inte är försedda med
enkla haspar utan innehåller en mängd olika teknikdetaljer för att uppfylla krav på brandsäkerhet, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, utrymning m m.
– En dörr är inte längre bara en dörr i traditionell bemärkelse. Med tanke på allt som den fylls med nuförtiden har det också blivit svårt att få grepp om vem som
ska göra vad för att tillverka och underhålla dörren och
dess funktioner; Är det glasmästaren, låssmeden, elektrikern, plåtslagaren eller snickaren …? Tja, jag tycker
att det ska vara dörrmästaren, föreslår Håkan Berglund.
Hans idé om att det borde utbildas och diplomeras
Certifierade Dörrmästare lanserades internt i glasbranschen ifjol. Utbildningar, såväl teorietiska som praktiska, arrangerades av Glasbranschföreningen tillsammans med lås- och beslagsföretag i branschen med
mycket gott deltagande.
– Så nu håller helt enkelt en ny yrkesgrupp på att
etableras, avslöjar Håkan, som anser att det för beställare och förvaltare underlättar mycket om man kring
dörrar och entréer kan vända sig till enbart en firma

och få all hjälp där, oavsett om det handlar om el-lås
som inte vill öppna sig, glas som har gått sönder, inbrottsdemolerade dörrar, dörrstängare som slår för hårt:
– … eller vad det nu kan vara inom olika områden
som profiler, beslag, glas och bygg.
Den certifierade dörrmästarens breda kompetens
som bygger på kunskap, kvalité, ansvar och helhet ska
bidra till att beställaren klarar sig med en part och då
blir ju också garantiåtagandet och serviceunderhållet
lättare att lösa.
Profildörrar med glas är en arkitektonisk lösning som
uppfyller de säkerhetskrav som ställs, i en kombination
av design och system. Ett väl genomtänkt byggsystem
för dörrar kännetecknas av ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner.
– Den varierade flora av dörrlösningar som finns ska
ju passa till kontor, sjukhus, skolor och universitet, bostadshus, industrier, förvaltningar, idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra, påpekar Håkan och
tillägger att professionella dörrtillverkare inte jobbar
med modulmått som begränsar och kan dessutom
funktionsanpassa dörren för skydd och säkerhet, brand
och utrymning, fria öppningsmått, stabilitet, beslagning,
fyllning, glas m m. >
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www.diplomeraddorrmastare.se
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> Han menar att dörrar och entréer i aluminium eller stål
innebär minimalt underhåll och pålitliga funktioner,
vilket uppskattas av både fastighetsägare och boende.
– Systemen erbjuder flera designmöjligheter och
passar de flesta funktioner och arkitektoniska lösningar,
det finns helt enkelt dörrar för alla rum, betonar Håkan
Berglund.
Bland alla olika dörrar, från slag- och svängdörrar till
skjut- och karuselldörrar, ingår flera sorters automatiker, något han menar är att föredra ur tillgänglighetssynpunkt.
– Det underlättar för rörelsehindrade. Även i starkt
trafikerade entrélösningar blir tillgängligheten bättre
och smidigare. För att få en bra komfort är en vindsluss
ofta nödvändig. I flera fall är riktad trafik, där ingång
och utgång är separerade, det mest fördelaktiga.
Och för att underlätta tillgängligheten med en dynamisk
kommunikation har utförandet av entréer, trapphus,
hissar och knutpunkter en avgörande betydelse.
Passersystem som är enkla att hantera och samtidigt
ger fullgott skydd för personal och patienter är viktiga
funktioner som ska integreras i helhetslösningen.
Håkan Berglund berättar om draghandtag, trycken,
vred, rosetter och cylinderrosetter. Han berättar om

”

SYSTEMEN ERBJUDER FLERA
DESIGNMÖJLIGHETER OCH PASSAR
DE FLESTA FUNKTIONER OCH
ARKITEKTONISKA LÖSNINGAR,
DET FINNS DÖRRAR FÖR ALLA RUM.
Håkan Berglund, Tollor AB

porttelefoner och passersystem, om man ska exponera
eller insynsskydda vid butiker.
– … och så har vi infällda dolda dörrstängare, glidskene-dörrstängare, entréer och utrymningar som är
anpassade för stora påfrestningar med hög belastning
i persontrafiken. Dörrar och glaspartier som, klarar
brandkrav upp till EI 90. Skyltfönster, butiksentréer, stora
skjutpartier och vikväggar med stabila konstruktioner
för god säkerhet. Utrymmen i anslutning till en galleria
eller ett köpcenter. Det gäller allt från kontor, trapphus,
korridorer, förråd och kök till våtrum och toaletter.
Dörrar som kan uppgraderas till inbrottsskydd utan
att designen behöver förändras. Ja, listan är mycket
mycket lång.
När det gäller dörrar och entréer i bostäder ser
Håkan en trend i att planlösningarna i dagens lägenheter påminner mer och mer om villaboendet och nya
funktioner kommer in i bostaden.
– Tekniskt avancerade lösningar används flitigt i fastigheterna, som digitala system för kommunikation mellan lägenhet och entré, för bokning av tvättstuga, för information till och från förvaltaren och för passersystem.
Tryggheten och servicen har blivit en viktig del av boendet. Då är det viktigt att det finns bra lösningar och
kompetent yrkesfolk, betonar Håkan Berglund. /

Dagens dörrpartier skall
uppfylla
olika krav,
ibland enskilt, ibland i kombination för att tillgodose
krav på säkerhet, personskydd, inbrott, brand m m.

Aluminium med EK / TEAK

Välkommen hem!
Dörrar för
Trivsel och Trygghet

Röhsska museet, Göteborg
Ombyggnad 2014
Dörrpar er
Ytbehandling
Glas
Arkitekt

SP 79000
Brandklass EI 30 / EI 60
Inbro sskydd
Kopparklädsel - oxid Nordic Brown
Brand Contraﬂam EI 30 / 60
Inbro P7B
Liljevall, Göteborg

Kunskap - Kvalitet - Trygghet
Med mer än 60 års erfarenhet inom
Metall - Glas - Beslag tar vi oss an
dagens och morgondagens utmaningar.
Vi llverkar och monterar metall- och
glaskonstruk oner, dörrar, fasader,
fönster, väggar och tak för exteriört
eller interiört bruk, samt annat som är
möjligt av dessa material.
Vi arbetar med välkända proﬁlkonstruk oner
• Aluminium - Sapa Building
System / SBS
• Stål - Stålproﬁl / SP
Båda dessa proﬁlsystem är utvecklade i
Sverige - för vårt hårda klimat, byggnormer och marknadskrav.
I de fall då det av arkitektoniska krav
önskas mässing eller kopparutseende,
vidareförädlar vi dessa system, eller om
så behövs, tar vi fram egna lösningar
e er kundens önskemål.
O a ställs olika krav på säkerhet,brand inbro - utrymning etc. Dessa krav kan
vara enskilda eller kombineras. För de a
har vi avtal med Statens Provningsanstalt om llverkningskontroll på dessa
produkter.
Genom vårt medlemskap i Glasbranschföreningen, GBF, har vi e utvecklat
kvalitet och miljösystem FR 2000 som vi
arbetar e er.
Vi utbildar vår personal kon nuerligt i
de nyheter som våra leverantörer förser
marknaden med.
Genom GBF får vi informa on och
kunskap om nya regler, förordningar,
myndighetskrav och så vidare, så a de
produkter vi levererar uppfyller ställda
krav på rä sä .
Välkommen a kontakta oss för projektering, anbudsförfrågan och varuprover.
I vår fabrik har vi de ﬂesta produkter i
fullskala a visa Er. Genom a vi arbetar
med korta beslutsvägar når beställarens önskemål fram.
Vi har full kontroll över hela produkonsledet och vårt mål är a skapa
bestående rela oner.
Därför säger vi:
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SAMARBETSPARTNERS

ADRESS Hildedalsgatan 12, 417 05 Göteborg, Grimbo industrområde
TELEFON 031-551 550 E-POST tollor@tollor.se HEMSIDA www.tollor.se

