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                                                 Erbjudande på                                                               

                            SÄKERHETSDÖRR 
                                 utan postinkast 
                                                till medlemmarna i   
                                        Brf Malmöhus nr 24      
                                                Beställ en DALOC Säkerhetsdörr S43  
                                                    Och gör lägenheten tryggare och tystare. 
           www.daloc.se  
 
             
 
 

Priset inkluderar en komplett säkerhetsdörr, monterad och klar för användning, samt att den gamla  
dörren borttransporteras till återvinning.    

Produktbeskrivning Daloc Säkerhetsdörr S43: 
Ny vit stålkarm med ny ektröskel och dörrblad i stål med trämönstrad folie på in- och utsidan. Lika befintlig. 
Både karm och dörrblad är isolerade med minerallull och hindrar effektivt brand och ljud. Även mot matos. 
Dörren har ett unikt Assa 3-punktslås som låses med 2 st. hakreglar in i karmen och en kolv vid trycket. 
3-punktslåset låses med enbart en nyckel.  Befintlig låscylinder överflyttas och befintliga nycklar används. 
Dörren är komplett med dörrkik, ringklocka samt bakkantssäkringar. 
Dörren uppfyller kraven på Inbrottsskydd SS-ENV 1627, MK3 samt brandklass EI30 & ljudklass R´w 35  dB. 

Garanti:  5 år på material & montage. 
Leveranstid: November/ December  2012. Montagetid:  2-3 timmar.  
Betalning: 10 dagar netto alternativt uppdelning av betalningen.  

Frågor: Kontakta Secor 040-685 44 11                                                       Spara 500: - 
                                                                                                                    Ordinarie pris 1.295:- 
         
 

 
 

         Beställningen lämnas i föreningens brevlåda,    
        Exp. Tulpangatan 6 Senast söndag 14 Oktober.   

 
           OBS! Alla frågor före och efter dörrbeställning göres till Secor, inte till föreningen ! 

Klipp här !  …………………………………………………………………………………………………… 

Malmöhus Nr 24.  Härmed beställes en DALOC Säkerhetsdörr S43 enligt ovan samt förkryssat 
o  Extra 9-tillhållarelås med 4 st. nycklar: 795: - ( Behövs inte för säkerhetsklassen, men lämpligt på  1:a vån ) 

o Vit insida: 0: -     o Dörröga med LCD-skärm: 795: -   o  Vill dela upp betalningen; Ring mig! 

Namn:……………………………………………………………………………… Lghnr:  ……….…………………. 
   
Adress:………………………………………………..……………….…………   Vån:  ………………………..…… 
 
Tel: ……………………………….………………………… Ev. E-mail: ……………………………………………..   

Underskrift: Datum…………………Namn………………………………………………………………………….. 
 

     13.300:- inkl moms 
      Ordinarie pris 15.700:- ( Spara 2.400:- ) 

Vid beställning fram till  14/10, 
erbjuder vi  ett  Dörröga med  
3,5” LCD-skärm  för  795:-.     

I samband med beställningen        
bjuder vi på VIT INSIDA till 
ett värde av 300: -.  

mailto:torgny.bertilsson@secor.se
http://www.daloc.se

