Säker dörr
Säker montering

”Ett inbrottsförsök avgjorde.
Det var helt enkelt dags
för dörrbyte.”

Anders Törnberg
ordförande i brf Intagan.

Brf Intagan i Malmö består av sex
lägenheter i tre våningsplan. Fastigheten är byggd 1938 och dörrarna
var, efter 71 års användning, både
slitna och otäta. I föreningen hade
dörrbyte diskuterats vid flera tillfällen. I första hand för att de
boende ville ha det tystare omkring
sig men även för att slippa drag
från dörrarna. Ett inbrottsförsök
i föreningen fällde det avgörande
beslutet. Ord blev till handling –
det var dags för dörrbyte.
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TOG IN ANBUD.

Föreningen tog in anbud från några olika leverantörer.
– Jag har haft kontakt med Secor här i Malmö tidigare och hade ett gott intryck av
deras montörer. Känslan av att dörrbytet skulle bli ordentligt gjort var faktiskt mer avgörande än priset, säger Anders Törnberg som är boende och ordförande i föreningen.
Hela bytet planerades in under tre arbetsdagar – ett våningsplan per dag. De gamla
brevinkasten ersattes med en postbox i entrén. Dagstidningen levereras numera i tidningshållare intill varje dörr.

SÄKERHETSDÖRRAR FRÅN DALOC I MOTSTÅNDSKLASS 4.

Säkerhetsdörrar i motståndsklass 3 är, mer eller mindre, standard både i nybyggda och
renoverade flerfamiljshus. Men i storstadsområdena finns ett växande intresse för ännu
kraftigare dörrar. Föreningen i Malmö valde Daloc säkerhetsdörr S 44 som klarar motståndsklass 4. De testas tio minuter längre än dörrar i klass 3. Istället för handverktyg
används tunga verktyg som borrmaskiner och yxor för att simulera inbrott. S 44 gör det
mycket tufft för inbrottstjuvarna att ta sig in.

EN EXTRA KVADRATMETER I HALLEN.

– Alla boende är positiva till bytet. Med de nya dörrarna är det tyst både i trapphuset
och inne i lägenheten. Och så känns det naturligtvis betydligt tryggare, säger Anders.
– På 30-talet tyckte man att det var välkomnande med inåtgående lägenhetsytterdörrar.

Dörrbladet på S 44 är utrustat med fem
bakkantstappar. Varje tapp är formad
som en hake som griper tag i den
förstärkta karmen vid eventuellt inbrottsförsök.

Vi i föreningen hade inte tänkt så mycket på det där inför dörrbytet. Men den största
aha-upplevelsen är faktiskt att vi kan använda ytan i hallen på ett annat sätt eftersom
de nya dörrarna öppnas utåt, avslutar han.

Föreningen valde att byta till Dalocs säkerhetsdörr S44 i målat utförande.

Originaldörrarna i trä från 1938 var slitna
och otäta.
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