DÖRRAR SKALL FUNGERA!

DÖRRSERVICE!
Regelbunden service och underhåll bidrar
ll en fungerande och välskö dörr.
Det ger en välkomnande känsla och skapar
trygghet för brukaren.
• Låsfunk on
översyn, justering
eller repara on
• Gångjärn
motverka gnissel
eller tröghet
• Brytskydd
för a försvåra inbro
• Dörrstängare
justering eller byte
ll ny, för mjuk och
säker gång
• Handikappsanpassning
automa sk dörröppnare med nyckelkontakt
eller med allmän öppningsfunk on.
• Glasrepara oner
med vår kunskap och llgång ll rä material
blir arbetet u ört på bästa sä .
• Inbro sskador
med högsta prioritet u ör vi dessa repara oner.
Där repara on ej är möjlig/lönsam har vi reservdörrar
som omgående kan monteras som ersä ning lls ny
dörr är framtagen.
• Dörrservice
skall u öras 2ggr/år
• Teckna serviceavtal

Dörrar skall fungera!

Ståldörrar

DIREKT!
Lagerlista
Typ Standard / Brandklass A60
9 x 20
10 x 20
11 x 20

B
B
B

9 x 21
10 x 21

B
B

(Finns även vitlackad)

11 x 21
13 x 21

B
B

• Låstyp 221
C
C
C
C

B karm=
Foderbildande GGJ-sida
C karm=
Ej foderbildande

Säkerhetsdörr S3E / Brandskydd EI 30
Inbro sskydd RC 3 EN 1627
• Låstyp 410
9 x 21
B
10 x 21
11 x 21

B
B

Denna typ är förberedd för karmöverföring
(microlås) - 8811

Lägenhetsdörr S3E / Brandskydd EI 30
Inbro sskydd RC 3 EN 1627
Ek eller Mahogny / Vitmålad karm
9 x 20,7 B
10 x 20,7 B

• Låstyp 410

Denna typ är förberedd för extralås - 411

Lucka BY brandklass A90
• Låstyp 310
8x8

B

Reserva on för slu örsäljning
Andra må och typer på beställning

Kunskap - Kvalitet - Trygghet

Komple a dörrpar er
När Du väljer oss som leverantör, väljer Du en
leverantör som tar ansvar för hela produkten.

Proﬁlkonstruk on - Glasprodukt
Beslagsmontering - Entreprenad
Det innebär a Du har en kontakt / en leverantör, som tar
ansvar för den komple a produkten. Vi har ingen annan a
skylla på -därför tar vi ansvar för det vi levererar.
Vi ser ll a vår produkt / dörr uppfyller ställda
säkerhetskrav, oavse om det gäller Inbro sskydd Utrymningskrav - Brandskydd - Handikappanpassning Personsäkerhet.
Som kund kan Du lita på a Du får det Du skall ha / det Du
beställt.
Vi är numera " Diplomerad Dörrmästare" av
Glasbranschföreningen, vi har personal som är
utbildad i de senaste kraven som marknaden ställer.
Vi vet vilka produkter som skall användas för a uppfylla
respek ve krav.
För Dig som beställare innebär det a Du vänder
Dig ll en leverantör / Tollor, för a få rä produkt.
De a gäller även vid garan ansvar, en leverantör / Tollor
a vända Dig ll.
Som sagt, vi skyller ej på någon annan - vi tar ansvar
för vår produkt / dörr!

Dörrar - en del av livet.
Dagligen möter/passerar/öppnar/stänger vi dörrar,
utan a tänka på dess funk on.
Dörren skall uppfylla olika krav, ibland bara a kunna
stänga mellan ute och inne, men o a komple eras
de a med andra krav Personsäkerhet / inbro sskydd /
utrymningskrav / Handikappsanpassning /
Brandsäkerhet / Värmeisolering mm.
Dessa krav kan ställas enskilt eller i kombina on.
För a Du som kund / dörrbrukare skall känna Dig
säker på a just Din Dörr uppfyller de krav som ställs
i Di speciﬁka fall, är det vik gt a välja en leverantör
som har full kunskap om hela dörrens utrustning,
en kedja utan svaga länkar.
Vi kallar oss numera "DÖRRMÄSTARE". Vi har utbildad
personal som har kunskap om vad som krävs för a
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 utsä s
för hantering och slitage. Därför är det vik gt a
dörren underhålls så a den klarar av de krav som
ställs på den år ut och år in - Service enligt DU instrukoner, eller teckna serviceavtal.

Dörrar skall fungera!
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