
Säkerhetsdörr LSC
RC3
Säkerhetsdörren 
som stänger 
ute både tjuvar 
och oljud.



Säkerhetsdörr LSC
RC3
Säker Bostad LSC RC3 är en mycket säker dörr som dessutom har 
mycket bra ljudreduktion. Den 68 mm tjocka dörren absorberar 
upp till 50 decibel och ökar både tryggheten och trivseln i bostaden. Du 
slipper oroa dig för inbrott och blir samtidigt av med oönskade ljud utifrån.

Tjocklek: Från 68 mm.

Material: Kraftig stålplåt och MDF-skiva.

Ytskikt: Flera olika utföranden. Laminat, fanér, massiv ek eller med tidstypiska dörrspeglar.
Kan även levereras målad i valfri kulör.

Utformning:
den unika utformningen på dörrbladets utsida kan vi tillverka dörren helt efter kundens egna
 önskemål med speglar och fräsningar utan någon inverkan på konstruktion och klassning.

Lås: Dorma 712 - Cylinder Dorma DC 3003. Inkl. 5 st nycklar. Dörren kan utrustas med andra lås.

Överlås:

Inbrottsskydd: RC3 enl. EN1627:2011

Brandklassning: EI30

Ljudreduktion: Rw 42 dB ( tillval 45, 48 alt. 50 dB )

Brandgastäthet: S  & S200 

Marknadens 
säkraste lås

Ledande 
inbrottsskydd

Brand- och 
brandgastät

Marknadens bästa 
ljudreduktion

8 st monteringshylsor Lackerad stålkarm Dubbla brandtätningslister

Flera olika karmalternativ Tröskel i massiv ek Isolering i karm

5 st bakkantsäkringar Dubbla tätningslister                   7 st låspunkter                    
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Marknadens säkraste lås 
och den bästa ljudreduktionen



Nu kan du få Sveriges säkraste 
dörr precis som du vill ha den
En av fördelarna med att anlita Säker Bostad är att vi förutom säkerhet, 
också är specialicerade på tidstypiska renoveringar och traditionellt 

säkerhetsdörr likt originalet och återskapar de detaljer som krävs för att 
dörren skall smälta in perfekt i din bostad och i ditt trapphus.

hantverk såsom finsnickeri och dekorationsmålning. Vi tillverkar din nya



Skräddarsy din dörr med tillval
olika tillbehör och tillval. Det kan vara allt 

Oavsett vad du väljer eller behöver så är syftet 
detsamma – med Säker Bostad väljer du en 
dörr som passar dig och dina behov.   



Kontakta oss!
dina frågor inför ditt säkerhetsdörrköp eller 

Kontakta oss om du vill veta mer!

08-400 251 90

info@sakerbostad.se

sakerbostad.se

Säker Bostad erbjuder allt 
från enskilda dörrar till 
hela trapphusrenoveringar. 
Hos oss jobbar skickliga 
hantverkare som bemästrar 
både traditionell målning, 
dekorationsmåleri och 

vår hemsida om du är 
intresserad av vad vi 
erbjuder i renoveringsväg.

sakerbostad.se



info@sakerbostad.se
www.sakerbostad.se

Säker Bostad
08-400 251 90

Bangatan 13
171 63 Solna
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