
DALOC SIKKERHEDSDØR

En investering for livet.
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Opdag 
Skandinaviens 
mest solgte 
sikkerhedsdør.

Midt imellem Sveriges to største søer, Vänern og 

Vättern, ligger Töreboda. Her har vi i årenes løb 

fremstillet millioner af døre, der skaber en tryggere 

og mere bekvem bolig. En Daloc Sikkerhedsdør giver 

en effektiv beskyttelse mod indbrud, brand og støj. 

Dette kombinerer vi med smagfuldt og gennemtænkt 

skandinavisk design, højeste materialekvalitet og en 

stor valgfrihed, hvad angår dørens udseende.
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Daloc er Skandinaviens førende producent af sikre døre. Al udvikling 

og produktion sker i Sverige. Når du vælger en dør fra Daloc, kan du 

føle dig tryg ved, at døren er testet og certificeret af en uafhængig 

instans. Den opfylder alle regler og lovkrav. Som du ser, er det intet 

tilfælde, at Daloc Sikkerhedsdør er Skandinaviens mest solgte. 

En sikkerhedsdør fra Daloc:

Vi har fremstillet døre 
siden 1943.

Giver en effektiv indbrudsbeskyttelse
RC3 og RC4 i henhold til EN 1627.

Beskyttelse mod giftig røg og 

livsfarlige brandgasser
EN 13501-2 klasse Sa, S200.

Er afprøvet og certificeret af 

en uafhængig instans
Dørens egenskaber er testet af en uafhængig 

instans. Certificeringer udføres af RISE Certifiering 

samt SBSC. RISE og SBSC udfører regelmæssige 

produktionskontroller på Dalocs fabrikker.

Skaber et bedre og mere behageligt 

indeklima med mindre energitab
Klasse 3, højeste klasse i henhold til EN 12219, 

klimatisk påvirkning af døre, til klima A og D.

Modstår brand i mindst 30 minutter
EI230

Lukker støj, træk, cigaretrøg, mados og 

andre lugte ude fra trappeopgangen
Op til og med lydreduktion Rw 50 dB.



Når det gælder indbrudsbeskyttelse, er der forskelle på døre. Med et koben kan 

en indbrudstyv let komme ind ad en lejlighedsdør på få sekunder. Sikkerhedsdøre 

fra Daloc er testede og certificerede mod indbrud i modstandsklasse RC3 og RC4. 

Det betyder, at de modstår angreb fra en indbrudstyv, der er parat til at løbe en 

større risiko og bruge mere tid. Sikkerheden ligger i en kraftig og robust 

konstruktion, hvor vi tager hensyn til de små detaljer.

Certificeret til at modstå 
et kraftigt koben.

Stålkarmen er en vigtig del af indbrudsbeskyttelsen. 

Den fremstilles af højstyrkestål og er lige så 

gennemtænkt i sin konstruktion som dørbladet. 

Udsatte dele, såsom slutblik og indfæstning er 

forstærket. Karmen skrues i væggen for maksimal 

sikkerhed. Det gør, at den tåler en del påvirkning.

Dørbladet er udstyret med to lange nokker i bagkanten. Hver nok 

er formet som en hage, der griber fat i den forstærkede karm ved et 

eventuelt indbrudsforsøg. Tapbærende, elforzinkede hængsler med 

hærdede splitter og en svejset gevindmuffe forhindrer oprulning, 

og i kombination med tapperne bliver det stort set umuligt at bryde 

ind denne vej.

Døren leveres med en 

flerpunktslås. Hovedlåsen 

har to ekstra låserigler, hvil-

ket betyder, at én lås 

forbinder dørblad og 

karm i tre punkter i alt. 

Hovedlåsen har også en 

integreret borbeskyttelse.
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En sikkerhedsdør fra Daloc er 

udviklet til at være meget vanskelig 

at komme ind ad. Flere lag stålplader 

og mineraluld samt indvendige 

forstærkninger giver en kraftig og 

relativt let konstruktion.



Lydreduktion 38 dB er det 

almindeligste valg, når man 

udskifter lejlighedsdøre med nye 

sikkerhedsdøre. Stilles der højere 

lydkrav kan du også bestille 

lydreduktion helt op til 50 dB.

Karmen er isoleret med 

lyddæmpende mineraluld, 

ligesom dørbladet. Tætningslister 

ved karm og bundstykke holder 

effektivt mados og uønsket støj 

ude af lejligheden.

Eller rettere sagt. Du hører intet. Takket være effektive 

tætningslister sammen med lyddæmpende isolering af 

mineraluld og indvendig lydabsorbering sluger døren 

forstyrrende støj fra trappeopgangen og skaber en 

behagelig lydkomfort.

En sikkerhedsdør fra Daloc overlader 

intet til tilfældighederne. Den fremstilles 

med høj præcision, og alle materialer 

er nøje udvalgte. Den kraftige stål-

konstruktion gør dørbladet meget 

formstabilt. Det er vigtigt af flere årsager. 

Dels får du en dør, der holder år efter år 

uden at miste sine egenskaber. Dels er 

det et spørgsmål om at redde liv.

Bevarer sin 
ydeevne 
over tid.

Du hører forskellen 
med det samme.
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Det er ikke usædvanligt, at lejlighedsdøre, 

som er fremstillet af træ, slår sig og bliver skæve 

af fugt og temperaturforskelle. Ståldørens høje 

formstabilitet gør, at du undgår en skæv 

lejlighedsdør, som slipper støj og lugt ind fra 

trappeopgangen, og som lader varmen slippe ud.

Den formstabile konstruktion opfylder kravene 

for klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, 

klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som 

er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre 

indeklima med mindre energitab, hvilket er 

yderligere et argument for boligforeninger og 

ejere af udlejningsejendomme.

Formstabilitet er også vigtigt fra et brandmæssigt 

synspunkt. En fejlkonstrueret dør kan slå sig ved 

høje temperaturer, hvilket skaber sprækker, 

hvor såkaldte stikflammer kan trænge igennem 

og antænde den side, hvor det ikke brænder. 

Det gør en sikkerhedsdør fra Daloc ikke.



Når det brænder, er en lejlighedsdørs vigtigste 

egenskab at sørge for, at ild og giftige brandbasser 

ikke breder sig. En sikkerhedsdør fra Daloc beskytter 

dig mod giftige brandgasser og modstår en fuldt 

udviklet brand i mindst 30 minutter – en tidsfrist, 

der redder både liv og ejendele.

30 minutter, 
der redder liv.

6

Ved en brand er røg og giftige brandgasser farligere 

end selve flammerne. Med en Daloc Sikkerhedsdør 

minimerer du risikoen for, at de trænger ind fra det 

røgfyldte trappehus. Hvis branden er opstået inde 

i en lejlighed, spredes røgen ikke ud i trappehuset, 

hvilket giver redningstjenesten mulighed for at 

komme dig og dine naboer til undsætning. 

Dørbladets og karmens formstabile konstruktion af 

stål gør, at døren bevarer sin tæthed og forhindrer 

farlig røg og giftige brandgasser i at trænge ind.

At en sikkerhedsdør fra Daloc giver så god 

en brandbeskyttelse skyldes flere ting. 

Dørbladet og karmen er fremstillet af stål. 

Dertil kommer isolering af mineraluld og 

indvendige forstærkninger, der gør, at døren 

modstår en fuldt udviklet brand med 

temperaturer over 900˚C.



Den skråfasede overfals giver døren 

et indtryk af omhu og bearbejdning, 

og sætter fokus på døren som en vigtig 

del af indretningen. Stålkarmen er 

rammen omkring vores sikkerhedsdør. 

Diskret eller iøjnefaldende afhænger af, 

hvilken farve du vælger.

Stålkarmen fremstilles af højstyrke-

stål og er lige så gennemtænkt 

i sin konstruktion som dørbladet. 

Den skal ikke blot kunne tåle store 

påvirkninger, den skal også være 

flot og desuden kunne monteres 

på et par timer med minimale 

forstyrrelser i ejendommen.

Dørbladet sammenføjes via en 

unik patenteret metode med 

skjulte pladekanter, som giver 

et flot indtryk selv fra siden.

Når du skifter til en sikkerhedsdør af stål, er du ikke tvunget til at give afkald 

på et flot udseende. Vores stolthed sidder både i sikkerheden, og i hvordan 

døren er designet. Den højeste materialekvalitet, flotte detaljer og 

skandinavisk stilrent design skaber en dør, der passer ind i alle miljøer.

Skandinavisk design 
og smart funktion.

Hængslerne er en vigtig del af 

helhedsindtrykket. De skal smelte 

flot ind og samtidig kunne tåle en 

del påvirkning uden at give efter.
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Designet er både smagfuldt og gennemtænkt. Dertil kommer, at du har stor valgfrihed, hvad angår 

dørens udseende med forskellige overflader, mønstre og farver. Skal døren være træmønstret eller 

malet? Skal den have fyldninger eller glaspartier? Valgmulighederne gør, at du kan genskabe det 

gamle miljø med en ny sikkerhedsdør. Eller – hvis du foretrækker det – skabe noget nyt og moderne.

Hvordan skal døren se ud?

Forskellig indvendigt 

og udvendigt. 

Laminatoverfladerne giver dig 

mulighed for eksempelvis at 

vælge en hvid inderside i 

lejligheden og en træsort eller 

anden farve på dørens yderside 

mod trappeopgangen.

Vinduer. Glas og sikkerhed plejer normalt ikke at 

være en god kombination, når det gælder døre, 

men det er lykkedes Daloc at indbygge glasdelene 

i døren uden at ændre de høje sikkerhedskrav 

i klassificeringerne. Ud over at glasset slipper lys 

ind og giver mulighed for at se ud, så giver det 

døren et tiltalende og spændende udseende. 

(Ikke på døre med lydreduktion over 38 dB.)

Linea. Linea er en mønsterkollektion, som tilfører 

dørbladet et moderne udtryk. Det er et diskret 

design-element, der præges i dørbladet, enten 

udvendigt og/eller indvendigt. Mønstrene, der 

vises her, er blot et par eksempler fra Linea-serien. 

I alt findes der 29 forskellige mønstre. 

Læs mere på daloc.dk. 

(Ikke på døre med lydreduktion på 48 dB og 50 dB.)

Farver, standard. For at sikre et bedre leveringsberedskab fås en række NCS-farver 

som standardudførelse. Andre NCS- eller RAL-farver leveres på bestilling.

201 010 110 011 111

021 121 220 221 030

Laminat. S43 og vores andre sikkerhedsdøre leveres med træmønstret laminatplade eller 

med færdigmalet overflade i valgfri farve. Karmen leveres hvidmalet. Andre farver kan fås på 

bestilling. Her ser du et udvalg af farver og overflader. Der findes flere at vælge imellem.

Træfront. D43 leveres med en massiv træfront, som altid designes og fremstilles efter kundespecifikke 

ønsker.  Træfronten monteres på fabrikken på indersiden og/eller ydersiden af døren. 

Mahogni

Hvidmalet træfront 

med tre fyldninger, 

hvid gerigt.

Eg

Hvidmalet træfront 

med to fyldninger, 

hvid gerigt og 

hvidlakeret stål.

Bøg

Liggende 

mahognifiner. 

Specialfremstillet 

til kunde.

Teak

Malet træfront 

med fire fyldninger. 

Specialfremstillet 

til kunde.

Liggende Eg

Valnøddefront, 

gerigt i valnød.

Kirsebær

Egetræsfront med 

fem fyldninger, 

gerigt i eg.

 Dark Mahogany

 Golden Oak Dark Oak Whitewood

S0300-N S0500-N S0502-Y S0502-G50Y S2500-N S3502-B

S4500-N S6502-B S8000-N S9000-N S1502-Y S1070-Y10R

S2030-B30G S3040-R40B S3050-G S4050-Y80R

S2070-R S5040-R30B S3060-R80B S7020-R80B Af trykketekniske årsager kan farver på træ og 

andre overflader afvige fra virkeligheden.

NCS – Natural Color System®© tilhører og anvendes på licens 

fra Scandinavian Colour Institute AB, Stockholm 2006.
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Skift til en sikkerhedsdør 
– lettere, end du tror.

Stålkarmens karmskruer bruges til at justere 

karmen i den korrekte position, før den 

forankres i væggen. Mufferne gør det 

muligt at efterjustere den.

Du lægger din nøgle om morgenen og kommer hjem til en ny sikkerhedsdør 

– præcis som du vil have den. Sværere er det ikke.

Når du køber din dør hos Daloc, køber du ikke alene Skandinaviens mest solgte 

sikkerhedsdør, men alt det, der kræves fra første samtale til færdig installation. 

Uanset om det handler om en enkelt eller mange døre, er vi med dig gennem 

hele processen.

Installationen er en meget vigtig del af døren. 

En fejlinstalleret dør betyder, at brandgasser 

kan sive ind eller ud, tyve lettere kan få 

adgang, støj høres udefra osv. Derfor er 

det vigtigt, at døre installeres helt korrekt. 

Vi samarbejder kun med erfarne og 

veluddannede installatører. På den måde 

kan du være helt sikker på at få en dør, 

der lever op til løfterne.

En sikkerhedsdør fra Daloc kan monteres i praktisk 

taget alle bygninger. Døren leveres altid komplet 

med karm, bundstykke, hængsler og lås. Alt er 

udviklet, testet og certificeret som en enhed, 

og på den måde kan vi garantere sikkerheden 

og kvaliteten. Sammen med vores partnere 

sørger vi også for, at døren installeres korrekt. 

Alt er inkluderet i prisen, vi tager til og med hånd 

om din gamle dør.
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Brandklassificering

CE-klassificering

Brandgastæthed

EN 13501-2

Indbrudsbeskyttelse 

EN 1627

Støjreduktion Rw

Dalocs idégrundlag går ud på at være en så komplet dørleverandør som 

muligt. Stål- og trædørssortimentet spænder over et bredt register af funktion, 

klassificeringer og forskellige stilarter. Hele indkøbsprocessen forenkles, når alle 

døre til et større projekt kan håndteres af den samme kontaktperson hos Daloc.

Fra kælderen 
og op.

Lejlighedsyderdøre.

Tegnforklaring.

Andre døre.

Ventilationscentral. Rum, som kræver 

klassificerede døre, kan udstyres med ståldøre 

med samme udseende som sikkerhedsdørene 

til lejlighederne.

Lejlighedsyderdøre. En sikkerhedsdør i stål 

holder tyve, støj, brand og mados ude. Spørgs-

målet er, hvordan døren skal se ud: Malet, 

laminat, mønstret eller træfront?

Opbevaringsrum. Brandklassificerede døre til 

opbevaringsrum på loft og i kældre. Kan udstyres 

med indbrudsbeskyttelse.

Andre døre i trappeopgangen. Det er lov, 

at alle døre mod trappeopgangen skal være 

brandklassificerede og beskytte mod giftig røg. 

Det kan være klassificerede træ- eller ståldøre 

afhængigt af krav og funktion.

Vaskerummet. Miljøet i et vaskerum varierer fra 

fugtigt til tørt. Det stiller store krav til dørens 

formstabilitet. En ståldør som f.eks. S30 er et godt 

valg. Ønsker du desuden at låse tøjet inde på en 

sikker måde, vælger du en sikkerhedsdør.

Drift. Ind til fyrrum og driftscentraler kan døren 

være både brand- og indbrudssikker. Men det 

æstetiske krav er ikke lige så højt her, som det er 

højere oppe i huset.

Cykelrum/opbevaringsrum. En sikkerhedsdør 

eller en ståldør med indbrudsbeskyttelse 

kombineret med et sikkert låsesystem betyder, at 

man kan have cykler og personlige ejendele i 

fred. Suppler med sparkeplade, så cyklerne ikke 

ridser dørbladet, når de køres ud og ind.

Sikkerhedsdør S43.  

Dalocs mest solgte sikkerhedsdør til 

lejligheder. Den unikke flerpunktslås og 

den integrerede boresikring gør denne 

dør både brugervenlig og mere sikker 

end andre døre i samme klasse.

EI230

38, 43, 48, 50 dB

RC3

Sa, S200

Sikkerhedsdør S33.  

Et billigere og enklere alternativ 

end S43. Opfylder de samme klassi-

ficeringer, men uden de fordele, 

man opnår med flerpunktslåsen.

EI230

38, 43, 48, 50 dB

RC3

Sa, S200

Sikkerhedsdør S44.  

Dalocs sikkerhedsdør i klasse RC4 

i henhold til EN 1627 for dem, der 

har behov for højere sikkerhed i 

deres lejlighed.

EI230

38, 43 dB

RC4

Sa, S200

Komplette produkt-

oplysninger og sortiment 

kan ses på daloc.dk

Sikkerhedsdør Y43.  

Y43 er beregnet som yderdør til boliger 

mod svalegang eller i grundplan, der er 

udsat for vejr og vind. Ud over beskyttelse 

mod regn, vind og kulde giver Y43 også 

en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, 

brand og støj. U-værdi 1,4-1,7 og 

lufttæthed, klasse 4.

EI230

43, 48, 50 dB

RC3

Sa, S200

Sikkerhedsdør D43.  

Et alternativ for boligforeninger, 

som ønsker at skifte til moderne 

sikkerhedsdøre uden at give afkald 

på den oprindelige stil. 

EI230

38, 43, 50 dB

RC3

Sa, S200

EN 14351-1, EN 16034

Denne brochure har næsten 

udelukkende handlet om Dalocs 

sikkerhedsdøre. Daloc er Nordens 

største producent af klassificerede 

stål- og trædøre. I sortimentet 

findes mange forskellige ståldøre, 

trædøre, branddøre, arkivdøre, 

brandporte, brandluger m.m. 

Her er nogle eksempler på andre 

døre i boligejendomme:

Branddør S30.

Bruges som indvendig dør eller yderdør, 

hvor de æstetiske krav er lige så vigtige som 

funktion og slidstyrke.  

KLASSIFICERING: Brandklasse EI230. 

 Tilvalg EI230/EW60 og EI260. 

 Lydreduktion på op til 50 dB. 

 Brandgastæthed Sa, S200.

UDVALG: Laminat eller færdigmalet. 

 Linea- eller fyldningsmønster.

ØVRIGT: Samme design som 

 Dalocs sikkerhedsdøre.

Massivdør T10.

Benyttes, hvor der ikke stilles nogen brand- 

eller lydkrav.

KLASSIFICERING: Uklassificeret.

UDVALG: Færdigmalet, finer eller Formica- 

 laminat. Linea-mønster som tilvalg.

Trædøre T24.

Bruges i opgange og kældre.

KLASSIFICERING: Brandklasse EI230.  

 Lydreduktion 33 dB. 

 Brandgastæthed Sa, S200.

UDVALG: Færdigmalet, finer eller Formica- 

 laminat. Linea-mønster som tilvalg.
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daloc.dk 3814 0880

Med en svenskfremstillet sikkerhedsdør fra Daloc kan du føle dig tryg. Vi har fremstillet døre siden 1943, og ved 

hvad der kræves for at skabe en dør, der både er sikker og som holder i mange år. Sikkerhedsdørene produceres 

på vores fabrik i Töreboda, Sverige, hvor koncernen også har hovedsæde. Alle døre er testede, klassificerede og 

certificerede af en tredjepart. Dertil kommer et patenteret design, gennemtænkte detaljer og stor valgfrihed, når 

det gælder dørens udseende. Måske er det ikke så sært, at Daloc er Skandinaviens førende producent af sikre døre.

Skandinaviens førende 
producent af sikre døre.


