
Säkerhetsdörr SBMK4
Motståndsklass 4
Säker Bostads Klass 4-dörr har en oerhört hög skyddsnivå både när det 
gäller inbrottsskydd, brandskydd eller brandgasskydd. Dörren är också 
kraftigt ljudabsorberande. Förutom en insida i toppklass kan ytskiktet 
och slutfi nishen anpassas helt efter dina önskemål och fastighetens 
förutsättningar. Välj om du vill ha en modern och stilren dörr eller 
anpassa utseendet till fastighetens ursprungliga stil och arkitektur.

Specifikationer
Tjocklek: Från 70 mm.

Material: Dubbla, kraftiga stålplåtar och MDF-skiva.

Ytskikt: Flera olika utföranden. Träimitation i olika variationer, fanér. 
Kan även levereras målad i valfri kulör.

Utformning: Kan levereras helt utifrån behov och krav; slät, spårad, speglad, listad. 
Alla typer av specialanpassningar kan göras. Dörr kan även förses med glas.

Lås: Dorma DL 712 - cylinder 3003.

Överlås: Mottura med 10 låspunkter.

Klassning och certifiering
Inbrottsskydd: Klass 4 - RC4 enl. EN1627

Brandklassning: EI60

Ljudreduktion: Rw 45 dB

Brandgastäthet: Sa & Sm - enl. EN 13501-2

Marknadens 
säkraste lås

Ledande 
inbrottsskydd

Brand- och 
brandgastät

Marknadens bästa 
ljudreduktion

Övrig information
16 monteringshylsor Lackerad stålkarm Dubbla brandtätningslister

Mekanisk ringklocka Tröskel i massiv ek Isolering

7 bakkantsäkringar Dubbla tätningslister

* Ytskikt och slutfinish anpassas helt efter kundens önskemål, krav och förutsättningar.

Daglås Dorma DL 712 

Säkerhetslås Mottura

7 bakkantssäkringar

16 monteringshylsor i stål

Dubbla tätningslister 
och brandgastätning

10 förstärkta låspunkter

Skyddande stålplåt 2 mm 
utsida, 1,5 mm insida

Ytbehandling 
laminerad MDF*

Stålförstärkta gångjärn

Förstärkt slutbleck

Förstärkta stålprofiler

Brandsäker termisk och 
ljudisolerande stenull
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