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Entrépartier från SSC
Entrépartier som välkomnar och skapar intryck. För allt
från stora offentliga byggnader till privata villor. Som
både kan bevara gamla kulturvärden och förverkliga
framtidsvisioner. Med högsta kvalitet i varje detalj
– genom hela kedjan från offerering till slutlig leverans och montage. Från en leverantör vars erfarenhet
möjliggör och säkerställer maximal kundanpassning.

Och med en kompetens som förenklar, förbättrar och
kvalitetssäkrar de mest avancerade projekten.
I den här broschyren ser du prov på vad vi kan åstadkomma. Vill du ha fler referenser är du givetvis välkommen att höra av dig. Då ger vi dig ytterligare skäl
att välja oss!

Riksdagshuset
Riksdagshuset, uppfört 1897-1905, är en historisk
byggnad med stark symbolisk innebörd. I projektet
ställdes därför höga krav på att kunna förena tidstypiskt utseende med toppmoderna funktioner. Dörren
fick gångjärn från kulturbeslag samt sitt gamla handtag återmonterat. Eken betsades och klarlackades för

att efterlikna de gamla dörrarna. Profiler mättes på
plats och nya verktyg togs fram för att den nya dörren
skulle bli så lik originalet som möjligt. Säkerhetsmässigt utrustades dörren med ellås samt utrymningsbeslag. Kraftiga skyddsglas samt stålplåt står för det
dolda skyddet.

Från tanke till slutprodukt (Brf Vapensmeden)
Brf Vapensmeden är ett bra exempel på hur ett entrépartiprojekt med oss förlöper. Så här går det till i
stora drag:
Det börjar med ett beslut hos kunden att byta ut ett
eller flera entrépartier. Skälen kan vara allt från att de
befintliga partierna/portarna tjänat ut till att, som i
detta fall, vilja få tillbaka originalutseendet.

I Vapensmedens fall fanns originalritningarna tillgängliga som förfrågningsunderlag. Men du kan lika gärna
skicka oss gamla foton, bilder av andra liknande portar
eller beskriva i text hur du vill att partiet ska se ut.

Brf Vapensmeden
Vapensmeden på Kungsholmen i Stockholm är ett bra
exempel på de många bostadsrättsföreningar som via
entrépartier vill återskapa fastighetens ursprungliga
känsla. I utmaningen ligger ofta, som i detta fall, att
hitta tillbaka till det sobra originalutseende som fanns

innan man satte in aluminiumportar. Vi på SSC löste
det genom en nära dialog med föreningen, bl a kring
ett fotomaterial. Resultatet blev som synes mycket bra
när fasaden återfick sitt forna utseende.
När vi fått ditt underlag räknar vi på jobbet och skickar
dig en offert som du får ta ställning till. Saker som påverkar priset är t ex hur avancerad och specialanpassad
slutprodukten. Här kan du få förslag på både standardmässiga och kundanpassade lösningar.

Något som också inverkar är om du själv gör delar av
jobbet eller anlitar egna hantverkare – exempelvis för
måttagning och montage. Annars ombesörjer vi gärna
allt vilket givetvis borgar för bästa möjliga slutresultat.

När vi kommit överens skickar vi dig ett kontrakt.
Därefter ritar vi upp partiet i 3D-cad och presenterar det för dig så att alla eventuella missförstånd
undviks.
Sedan tillverkar vi och ser till att leverans och montage sker på överenskommen tid.
Hur bra det blir ser du här intill!

Älvsbacka strand
Att trä också är framtidens material framgår tydligt
vid Älvsbacka strand i Skellefteå. Fastigheten är byggd
med den senaste modulbaserade tekniken, vilket
också gjorde det naturligt att välja entréparti från oss.
Intressanta inslag är bland annat de stora glasytorna

Brf Finnboda hage
Det här entrépartiet i Brf Finnboda Hage i Nacka
kommun är ett bra exempel på de mer standardmässiga partier vi ofta levererar till nybyggen. Utförandet
är lika enkelt som smakfullt med detaljer som mått-

anpassade infräsningar för portelefon och kodlås mm.
Och medge att den varma och eleganta träkänslan
verkligen lyfter fasadens utseende.

med energiglas, dörren med designat draghandtag
och de dolda gångjärnen. Hela den speciella konstruktionen och utförandet binds ihop med den svartmålade panelen. Inspirerande futurism i trä helt enkelt!

Få precis som du vill genom vår 3D-visualisering
Som ledande inom entrépartier är det viktigt för
oss att ligga i teknikens framkant. Inte minst när
det gäller verktyg som förenklar för dig att få ditt
entréparti precis som du vill ha det. Här är vår 3Dvisualisering – något som vi är tämligen ensamma
om att kunna erbjuda – en viktig pusselbit.
3D-visualiseringen innebär att vi konverterar vår
cad-ritning till ett webbformat som vi mailar över
till dig i form av en vanlig datafil. Några sekunder senare kan du enkelt titta på 3D-modellen i
webbläsaren Internet Explorer. På skärmen kan
du sedan vrida och vända på modellen, mäta hela
och delar av partiet, ringa in detaljer, lägga in
kommentarer mm.

Brf Hammarbyhöjden
Sedan mailar du bara över din uppdaterade 3D-modell
till oss och vi kan föra en dialog om tillägg, justeringar
mm. Fördelarna är många och uppenbara: Vi får ett
underlag som minimerar risker för fel och missförstånd, och som gör att vi kan optimera vår tillverkning
och kvalitetssäkra slutresultatet.
Du får helt nya möjligheter att prova dig fram och på
så sätt kunna förverkliga dina önskemål fullt ut.

Här är ännu ett exempel på våra entrépartier i standardutförande, lämpliga för nybyggen. Ekpartierna till trapphusen i
Brf Hammarbyhöjden ger som synes ett både varmt och just
utseende. Brytskydden i rostfritt både kontrasterar och harmonierar, plus att de givetvis skyddar mot försök till inbrott
och åverkan. Notera också de utåtgående dörrarna utan
synliga gångjärn.

Brf
Svärdsidan
Ett exempel hur våra entrépartier ger ett lyft
vid renoveringar. Brf Svärdsidan på Östbergahöjden i
Stockholm totalrenoverades 2007. Hit levererade vi entrépartier och loftgångsdörrar till samtliga fyra plan. Entrédörrarna
är försedda med brytskydd i rostfritt stål. Glasytorna är i
personsäkert isolerglas. Lådan med postboxar på
insidan är i fjällpanel. Loftgångsdörrarna
är i fasspåntpanel – samma som på
vägg och undertak – med sidoljus samt fjällpanel i
bröstning.

Dolda gångjärn som tillval
Dolda justerbara gångjärn finns som tillval på våra entrépartier. Dessa ger partiet ett sobert intryck eftersom inga
gångjärn syns när dörren är stängd. Dessutom är det mycket
enkelt för fastinghetsskötaren att justera dörren vid behov,
t ex för att säkerställa en problemfri låsning då elslutbleck
används.

Kvalitetssäkrande montage

Miljövänlig lack
Samtliga ekpartier betsas för att få ett bra skydd mot solens
UV-strålar och lackas med en vattenbaserad klarlack.

Våra montagetjänster är en viktig del av vårt åtagande. Tack vare flera egna och ett stort nätverk av
externa montagefirmor finns vi alltid nära. Dessa
montörer är specialister på just entrépartier vilket
säkerställer att partierna blir rätt hanterade och
monterade. Denna specialkompetens minimerar
också fel, problem och behov av underhåll. Dessutom blir det enklare för dig genom att vi är din
enda motpart och åtar oss hela ansvaret.
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SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar högklassiga produkter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar
kontinuerligt med att stärka sin position som objektspecialist på den nordiska marknaden.

