
Säkerhetsdörrar 

Inbrottsskyddad   •   Brandklassad
Ljudisolerad 



Mitt hem är min borg! 

Inbrott  -  SkadegörelSe
Upptäckten blir en chock. Den trygghet 
man känt i hemmet byts mot ångest och 
osäkerhet. 

Det gamla uttrycket ”Mitt hem är min 
borg” känns då overkligt. Men det går att 
förebygga. 

InStallera en SäkerhetSdörr från 
nordIc
Dörrarna passar in i både modern och tra-
ditionell miljö. Säkerhet och ett tilltalande 
yttre går att förena. 

Säkerhet
Klass 3 ENV 1627. Levereras som standard 
med karm av massivt trä. Bakkantstappar 
håller dörren på plats även om gångjärnen 
kapas av. 

lJUdISolerIng 
NORDIC Säkerhetsdörr  stänger ute ljud 
och uppfyller kraven på ljudreduktion med 
RW 40 dB. 

brandSkYdd 
Nordic Säkerhetsdörr är brandklassad i 
EI30. 

låS 
NORDIC Säkerhetsdörr är utrustad med två 
godkända låsenheter. 
Huvudlås Assa 410, för cylinder. 
Extralås Assa 911, med tre nycklar. 
Extralåset placeras ovan huvudlåset. 

eXtra UtrUStnIng
Tillval som du kan göra:
• Mekanisk ringklocka. 
• Dörrkik
• Brevinkast*) endast i ljudklass Rw35dB
• Dörrtrycke
• Alternativa godkända lås
• Dubbelcylindrar
• Cylinderbehör

*) Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 1 oktober 2005 att alla 
flerfamiljshus skall ha postboxar i entrén. det innebär att posten kommer att 
levereras i husets trappentré. Detta skall vara helt genomfört till 2011-01-
01. Till flerfamiljshus räknas de fastigheter som har fler än 4 lägenheter



dörrbladSYta 
Utseendet på din dörr väljer du själv. Målad 
slät, utanpåliggande dekorlist eller spårfräst 

mönster. Gäller ej fanerade dörrar som till-
verkas endast släta.

öVrIgt SortIMent
NORDIC Dörrfabrik AB erbjuder ett av 
marknadens bredaste sortiment av invän-
diga dörrar och glaspartier.

ProdUktIon 
Produktionen sker i mycket prak-
tiska och anpassade lokaler på ca 
7.000 m2. Varje order produceras 
efter kundens önskemål gällande 
mått och utseende.

 NCS 0502-Y NCS 1500-N NCS 5030-G NCS 3060-R NCS 6030-R80B Ekfanér
 Vit Grå Grön Röd Blå massiv karm
       i ekVi reserverar oss för ev. färgavvikelser.



Box 849  •  531 18 Lidköping
Tel. 0510 - 865 50  •  Fax 0510 - 53 24 30
info@nordicdorrfabrik.se  •  www.nordicdorrfabrik.se
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Ytfinish

 NCS 0502-Y NCS 1500-N NCS 5030-G NCS 3060-R NCS 6030-R80B

 Ek Bok Björk

Utanpåliggande,
1 eller 2 sidor

Spårfrästa 1 x 9 mm,
1 eller 2 sidor

Utanpåliggande och skiva,
1 eller 2 sidor

Spårfrästa 1 x 18 mm,
1 eller 2 sidor

Vi reserverar oss för ev. färgavvikelser.


