
Datum den 2 september 2016   

 

 

BRF Beda 

Katarina Bangata 61 

Stockholm 

OFFERT 
    

Er ref: Fredrik   

Vår ref: Johnnie Tinglöf  mobil: 0739- 139 974  Mail: Johnnie.tinglof@dorrakuten.se 

 
Objekt: Robust säkerhetsdörr SD 3E 

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enligt följande: 
 

Leverans och montering av Säkerhetsdörr typ Robust SD-3E klass 3 enkeldörr.  

 Ljudklass 35 dB  -  Brandklass EI30  -  Inbrottsskydd SS-EN1627  

 Förädlad, med spegelindelning lika befintliga dörrar, vit insida slät. 

 
Utrustning 
Dörr:                      Täckmålad med utvändig spegel lika befintliga dörrar. 
                              Insida; slät vit  
Mått:  Måttanpassad, exakt mått tas innan tillverkning 
Karm:  Nya foder lika befintligt 
                              Insida Karm: Vita fabriksmålade lister som avslut.   
Lås: ASSA Evo 410 hakregellås 
Cylinder: Cylinderöverflyttning, (=samma nycklar som idag) 
Cylinderring:          Säkerhetscylinderring, vred på insidan. 
Kåpa: Över vred insida 
Extralås: 1st. Assa 911 hakregellås, nyckelskylt rostfritt inkl. 4 nycklar.  
Tittöga:                         Vidvinkel, fabrikens standard. 
Ringklocka: Ny ringklocka enligt fabrikens standard. 
Tätningslist: I karm. 
Ektröskel: I karm. 
Utfyllnadströskel: 0-100mm i ek 
 
Priser inkl. montage & ex. moms: 
Styckes beställning:  

 21 995  SEK/st 
Samlad beställning: 

 2-6st 20 995 SEK/st 

 7st eller fler  19 995 SEK/st 

 
Tillval 
Digitalt tittöga  Yale  1000 SEK inkl. moms & montering. 
Yale Doorman BUDLE låssats                                             5400 SEK inkl. moms & montering. 
Yale Doorman låssats                                                          4100 SEK inkl. moms & montering. 
Säkerhetsbrevlåda  Postgate Brand 1000 SEK inkl. moms & montering. 
Cylinder  Dorma OFG 4 nycklar             600 SEK inkl. moms & montering. 
 



Datum den 2 september 2016   

 

Montering 
Dörrakuten i Stockholm AB är godkända samt certifierade utav dörrtillverkarna, All montering utförs 
enligt dörrtillverkarens specifika monteringsföreskrifter.  
Leverans och montage sker i enighet med Allmänna bestämmelser AB 04. 
 
Övrigt 
1. Överflyttning av namn & lägenhetsnummer. 
2. Putsning - bättringsmålning vid eventuella putsskador i samband med monteringen. 
3. Borttransport av gamla karmen & dörrbladet. 
4. Grovstädning av trapp planet efter utfört arbete. 
5. Information, besiktning utav dörren och monteringen. 
6. Egen kontroll utförs av montören. 
7. Mjukfogning, In och utsida karm, Drevning mellan dörr och karm 
 
Garanti  Vi lämnar 2 års garanti på montering och material. 
Försäkring  Dörrakuten i Stockholm AB har alla erforderliga försäkringar. 
Leveranstid  Inom ca 8-10 arbetsveckor efter beställning 
Finansiering   10 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta 10 % enligt räntelagen. 
 

 

Den som en gång stängt en Robustdörr vet hur tryggt det känns 

Bara den som blivit utsatt för inbrott förstår obehaget det innebär. Med en säkerhetsdörr till lägenheten ger du inkräktarna 
en tuffare match. Vi erbjuder genuina, stryktåliga ståldörrar, noggrant utformade för att stå emot varje typ av angrepp men 
också brand, rök, besvärande dofter och oljud.  

SD3E Klarar alla säkerhetsklasser 

Våra säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt Europeisk säkerhetsstandard SS-EN 1627 eller SS 817345.            
Normerna tar fasta på dörrens förmåga att stå emot försök till inbrott. 

Brandklass och rökgastäthet 

Säkerhetsdörr SD3E är brandklassad enligt EI30, vilket innebär att dörren är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 
hela 30 minuter. Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i samband med brand. För att svara upp mot 
Boverkets föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar även brandgastäthetsklass Sa/Sm, vilket innebär 
att dörren sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera.  

Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass Sm avser 
kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Robusts dörrar brandgastäthet i båda riktningarna. 

Ljudklasser  

Våra säkerhetsdörrar ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. SD3E uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphus 
med R'w 35 dB  
 

Fem årsinbrottsskyddsgaranti: För att visa vår tilltro till dörren ges alltid 5 års inbrottsgaranti.                                                                                                                        
Om någon – mot all förmodan – lyckas forcera dörren utan nyckel, monterar vi in en likadan dörr utan kostnad. 
Förutsättningen är att dörren är monterad av en Certifierad montör samt att villkoren i garantibeviset är fullständigt 
uppfyllda. 


