En trygg partner när du ska
byta lägenhetsdörrar.

Var inte bara noga
när du väljer dörr.
Det är lika viktigt vem
som installerar den.
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En lönsam affär.

Smidig process.
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Våra installatörer.
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Helhetsgrepp.

Trygghet.
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Närhet.

Snabbhet.
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En säker investering.
Du byter till säkerhetsdörrar av flera skäl. Med rätt dörrar höjer du
inte bara säkerheten och komforten i fastigheten. Det är också en säker
investering, som ökar värdet på fastigheten och ger bra avkastning år
efter år. Säkerhetsdörrar från Daloc är också tåliga och klarar vardagligt
slitage under många år. Den formstabila konstruktionen minskar även
drag och energiförluster. Låter du Secor sköta installationen säkrar du
investeringen eftersom du vet att dörrarna installeras korrekt.

Ökar värdet
Ger avkastning år efter år för
dig som äger fastigheten
Slitstarka dörrar som klarar vardagligt
slitage under många år
Formstabila dörrar som minskar drag
och energiförluster
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Vi hjälper dig
hela vägen.

Vi beställer dörren från Dalocs
fabrik i Töreboda.

När du köper säkerhetsdörrar från oss på Secor finns vi med dig genom hela
processen. Du har en kontakt hos oss som hjälper dig från första diskussion och
kalkylering till färdig installation. Vi hjälper dig att välja rätt dörrar och tar fram
alla andra underlag som följer av ett dörrbyte.

Så här enkelt är det:
Du beställer dörren från oss
och från och med nu tar vi över
processen åt dig.
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Vi utför installationen. Den boende
kan vara hemma under tiden eller
lämna sin nyckel och komma hem
till en ny dörr.

Vi kontaktar den
boende och bestämmer
tid för installation.
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Vi kontaktar den boende
för mätning av dörren.
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Efter installation gör
vi uppföljning och
egenkontroll av arbetet.
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Säkra dörrar
från Daloc.

Säkerhetsdörr Daloc S43.
Dalocs mest sålda säkerhetsdörr för
lägenheter, med ett unikt flerpunktslås.
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Vi på Secor säljer och installerar svensktillverkade säkerhetsdörrar
från vårt moderbolag Daloc som är Skandinaviens ledande tillverkare
av säkra dörrar. Dörrarnas egenskaper har provats av RISE Certifiering
samt av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. De uppfyller därmed
alla tillämpliga svenska regler och lagkrav. RISE och SBSC utför även
regelbundna tillverkningskontroller i fabriken.

Tillverkad
i Sverige.
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Ger ett effektivt
inbrottsskydd

Stoppar brand i minst
30 minuter

Skyddar mot giftig rök och
dödliga brandgaser

Stänger ute ljud, drag,
cigarettrök, matos och andra
lukter från trapphuset

Är provad och certifierad
av oberoende instans

Skapar ett bättre och trivsammare inomhusklimat med
mindre energiförluster
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Därför ska du anlita en
certifierad installatör.

Ser till att dörren håller
det vi lovar när det gäller
brand, inbrott och ljud
Utbildas och
uppdateras löpande
Arbetar efter en väl
inarbetad process
En felinstallerad dörr ger inte samma trygghet,
funktion och livslängd. Våra certifierade och välutbildade installatörer ser till att dörren håller det
vi lovar. Alla installatörer utbildas och uppdateras
löpande och arbetar efter en väl inarbetad process.
Den beskriver detaljerat varje steg i installationen
och alla moment dokumenteras, så att du kan vara
helt säker på att dörren fungerar som den ska.

Certifierad
installatör

10

Micke är en av alla våra certifierade
och välutbildade installatörer som ser
till att dörren lever upp till det vi lovar.
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Vi kan ta ett
helhetsgrepp.
Om du önskar kan vi ta ett helhetsgrepp över trapphuset med
renovering, målning samt montage av postboxar och tidningshållare.
Förutom lägenhetsdörrar kan vi också hjälpa dig med entrépartier
samt dörrar till källare, vind, tvättstuga och förråd.

En trygg
partner.
Förråd/drift
Tvättstuga

Cykelrum

Entréparti

Vi på Secor har funnits i över 25 år och har installerat
hundratusentals säkerhetsdörrar från Daloc. Det är en
trygghet både för dig som fastighetsägare och för dina
hyresgäster. En viktig del i vår och Dalocs företagsfilosofi
är att vi håller vad vi lovar. Rätt dörr ska installeras i rätt tid
och till rätt pris. Ytterligare en trygghet är att alla våra
installatörer omfattas av svenska arbetsmarknadsvillkor.

Vi finns
nära dig.
Lägenhetsförråd

Övriga dörrar i trapphuset

Fläktrum

Vi täcker hela landet och finns nära dig. Det betyder att
vi är tillgängliga både före, under och efter installationen.
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Ett dörrbyte tar
bara tre timmar.
Den boende kan vara hemma under tiden om den önskar. Givetvis ser vi
till att det är snyggt och rent efter oss. Och du behöver inte heller bekymra
dig för den gamla dörren. Den tar vi med oss och återvinner.
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Vi ser till att
dörren håller
vad den lovar.
När du ska byta dörrar i flerbostadshus är det två saker som är extra viktiga.
Det ena är själva dörren. Det andra är installationen. Dessa två delar måste
samverka, annars ger inte dörren rätt inbrottsskydd, brandskydd och skydd
mot oljud. Därför ska du vända dig till oss.
Vi säljer och installerar säkerhetsdörrar från Skandinaviens ledande tillverkare
Daloc. Förutom lägenhetsdörrar kan vi också hjälpa dig med entrépartier,
branddörrar, fastighetsboxar, lås och beslag samt trapphusrenovering.
Vi finns nära dig över hela Sverige och våra certifierade installatörer ser till
att dörrarna installeras korrekt.

secor.se

020-440 450

