Säker dörr
Säker montering

”Secor hade lösningen
som både bevarade känslan i trapphuset
och gjorde lägenheterna
tystare och varmare.”

Madeleine Halleen
fd ordförande i brf Kannan.

Bostadsrättsföreningen Kannan i
Stockholm hade kräsna önskemål
när de gamla vackra spegeldörrarna
från 1920-talet skulle bytas. Secor
levererade grundmålade säkerhetsdörrar med en front av trä som
tillverkades med de gamla som
förlaga, och därefter handmålades
på plats. Charmen är bevarad, men
det har blivit tystare, varmare och
säkrare.

Trygga och trivsamma trapphus
020-440 450
www.secor.se

Stor majoritet för ett dörrbyte

I samband med tillbygget av 19 vindsvåningar gjorde föreningen slag i saken och bytte
alla lägenhetsdörrar och målade om alla trapphusen i ljusare färger. De gamla dörrarna
var original från 1920-talet. Charmiga, ja visst, men många klagade på ljudnivån och
kallraset. Secor och Daloc hade lösningen som både bevarade känslan i trapphusen
och gjorde lägenheterna tystare och varmare.
   Vi fick hela tiden förfrågningar från medlemmar som ville byta dörrar på egen hand
till sin lägenhet, men vi höll emot och tyckte att dörrarna var föreningens sak eftersom
det påverkar den gemensamma miljön, berättar Madeleine Halleen, som var ordförande vid tiden för dörrbytet.

Speglar sin tid

– Särskilt nöjda är vi med att ha fått dörrar med samma känsla som de gamla spegeldörrarna som var målade i rött eller grönt i de olika trappuppgångarna. Att få spegeldörrar i riktigt trä var förstås dyrare, men för känslan var det definitivt värt det. Och
slår man ut det på några år så blir det inte mycket pengar.
   – Vi beställde till och med dörrarna grundmålade så att målarna fick handmåla dem
samtidigt som resten av trapphuset. Nu ser man varje penseldrag.
   De 120 dörrarna heter D 43 och är säkerhetsdörrar i stål vilka är brand-, ljud- och
inbrottsklassade. Det speciella är att dörrbladet har en front i riktigt trä. Valfriheten är
då stor när det gäller träslag, ytbehandling med mera, som i det här fallet. De nya dörrarna är tillverkade med de gamla som direkt förlaga.
   – Några stora problem med inbrott har vi aldrig haft, problemet var främst oljud
och att slippa kylan. Men visst känns det tryggare nu, säger Madeleine till sist, innan
hennes egen dörr stängs med ett dovt ljud.

”Särskilt nöjda är vi
med att ha fått dörrar
med samma känsla
som de gamla
spegeldörrarna.”
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