Säker dörr
Säker montering

”Den stora förändringen
sitter inte i det yttre,
utan i det tysta.”

Anders Sandhaag,
ordförande i brf Thunbergia

Brf Thunbergia i Uppsala valde
Secor när det var dags att göra
något åt säkerheten och trivseln i
sina trapphus. Förutom tysta,
snygga säkerhetsdörrar till lägenheterna har Secor också monterat
nya entrépartier mot parkeringen,
postboxar i entrén och tidningshållare vid varje dörr.
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Föreningen som vet vad den vill

Efter drygt 40 år började det bli dags för brf Thunbergia, Uppsala, att ta tag i de slitna
och murriga trapphusen. Och man började på ett säkert sätt med att byta dörrar. Valet
av leverantör föll på Secor och på beställningen stod ljusa säkerhetsdörrar i stål från
Daloc med diskret präglat linjemönster. Ett modigt val med tanke på de gamla dörrarna
som var i mörkt träfaner.
    – Ja, nu händer det lite mer, förutom dörrarna bytte vi ljusarmaturer, målade väggarna, då blev det en helt annan stämning. Färgsättning har vi själva bestämt, både på
dörrarna och väggarna, säger Anders Sandhaag, vice ordförande i brf Thunbergia.

Förändring i det tysta

Men den stora förändringen sitter inte i det yttre, utan i det tysta.
    – Alla pratar om hur tysta dörrarna är. Jag bor själv högst upp och tidigare hördes
allt hela vägen upp, från det att någon steg in i entrén, förklarar Anders.
    – Ja, just det, de glasade entrépartierna från parkeringen är också nya, även dessa
ingick i beställningen från Secor. Där har vi kodlås, och tillsammans med det nya låssystemet till lägenhetsdörrarna känns allt väldigt tryggt.

Linea

Totalt har Secor monterat 237 lägenhetsdörrar S 43 i stål, med Linea-mönster på utsidan. Dörrbladet är dekorerat med tunna präglingar som skapar ett diskret skuggspel.
Dörrarna uppfyller samma höga krav på brand-, ljud- och inbrottssäkerhet som Dalocs
övriga säkerhetsdörrar.

Egen förvaltning

Vid tiden för dörrbyte och trapphusrenovering var föreningen fortfarande förvaltad av
Riksbyggen. Men föreningen sköter nu förvaltningen själv.
    – Vi vill vara en aktiv förening med en aktiv styrelse som tar ansvar för vårt eget
boende.
    – När det gäller kontakten med Secor är vi nöjda, allt har gått smidigt utan krångel,
säger Anders till sist.
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