
Säkerhetsdörr 
Delta
Säkerhetsdörren 
som är anpassad 
för utomhusbruk 
och loftgångar.



Säkerhetsdörr Delta
För utomhusbruk och loftgångar
Säkerhetsdörren Delta är framtagen för utomhusbruk och anpassad för 
att verkligen tåla väder och vind. Det här är marknadens bäst isolerade 
ståldörr – en dörr som dessutom smälter in snyggt i miljön och där du kan 
få precis samma utseende som på din eller föreningens befintliga dörrar. 
Du kan också få den specialanpassad efter dina unika behov och välja 
bland ett stort antal tillbehör. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram ett 
förslag på marknadens tätaste dörr för utomhusbruk.

Specifikationer
Tjocklek: Från 90 mm.

Material: Kraftig stålplåt och fanér.

Ytskikt: Fuktsäker MDF eller träfanér i flera olika utföranden, trästruktur eller målat i valfri kulör.

Utformning: Kan anpassas och utformas helt utifrån behov och krav; slät, spårad, speglad, listad mm. 
Alla typer av specialanpassningar kan göras och dörren kan även förses med olika typer av glas.

Lås: Dorma DL 712 - cylinder 3003.

Överlås: Mottura 52783.

Klassning och certifiering
Inbrottsskydd: Klass 3 - RC3 enl. EN1627

Ljudreduktion: Rw 42 dB

U-värde: 0,95

Marknadens 
säkraste lås

Ledande 
inbrottsskydd

Marknadens bäst 
isolerade ståldörr

Marknadens bästa 
ljudreduktion

Övrig information
8 monteringshylsor 3 bakkantsäkringar Ståltröskel utåt, ektröskel inåt Bruten köldbrygga

Mekanisk ringklocka Lackerad stålkarm Dubbla tätningslister Isolering



3 bakkantssäkringar

Termisk och 
ljudisolerande stenull

Säkerhetslås Mottura

Daglås Dorma

Läs mer om våra dörrar 
på sakerbostad.se

Komplettera med 
okrossbara glas

U-värde 0,95

Skyddande stålplåt

Oändliga designmöjligheter

Stålförstärkta gångjärn

Energibesparing

Förstärkt slutbleck



Nu kan du få din säkra utomhus-
dörr precis som du vill ha den
Vi på Säker Bostad erbjuder en mängd anpassningar för din utomhusdörr 
och gör att du kan välja ett utseende och en utformning som passar just dig. 
Oavsett om du bor i ett funkishus med loftgång eller i en 1930-talsvilla kan vi 
hjälpa dig att anpassa dörren till den tidstypiska miljön. Välj bland sådant som 
spårning och glaspartier och se hur din dörr smälter in i huset och hemmiljön.





Extranycklar Dörrspärr

Vit insida

Vredkåpa

Brevlåda

Ingen reklam-skylt i krom BrandsäkerhetspaketElektroniskt tittöga

Säkerhetsbrevlåda

Välj till det lilla extra
Vi på Säker Bostad erbjuder en lång rad av 
olika tillbehör och tillval. Det kan vara allt 
från fler nycklar till extra säkerhetslösningar. 
Oavsett vad du väljer eller behöver så är syftet 
detsamma – med Säker Bostad ska du kunna 
välja en dörr som verkligen passar dig och 
alla dina behov.   

Våra tillbehör



Kontakta oss!
Vi på Säker Bostad hjälper dig gärna med 
alla dina frågor inför ditt säkerhetsdörrköp 
eller din renovering. Vi gör kostnadsfria 
hembesök och finns där genom hela 
processen. Dessutom erbjuder vi flera 
olika betalningslösningar och alternativ. 
Kontakta oss om du vill veta mer!

08-400 251 90

info@sakerbostad.se

sakerbostad.se

Vi är även proffs på 
trapphusrenovering och 
trapphusmålning

Säker Bostad erbjuder allt 
från enskilda dörrar till 
hela trapphusrenoveringar. 
Hos oss jobbar skickliga 
hantverkare som bemästrar 
allt från traditionell 
dekorationsmålning till 
finsnickeri. Läs mer på 
sakerbostad.se om du 
är intresserad av vad vi 
erbjuder i renoveringsväg.

Läs mer på 
sakerbostad.se



info@sakerbostad.se
www.sakerbostad.se

Säker Bostad
08-400 251 90

Bangatan 13
171 63 Solna


