Säker dörr
Säker montering

“Det har blivit tystare, mindre dragigt
och samtidigt känner vi oss
mycket tryggare.“

Anders Nordlöv,
ordförande i brf Norrköpingshus:

Brf Norrköpingshus 17 är en stor
förening med 37 vita mexitegelhus
byggda mellan 1968 och 1972. Bytet
av samtliga 831 dörrar och entréportar är den mest genomgripande
renovering som genomförts i
fastigheterna sedan 1980-talet, då
målning, fönsterbyten och balkongrenoveringar gjordes.
Det var i samband med ett seminarium som anordnats av områdesföreningen som tankarna om en säkrare
boendemiljö, både ute och inne, föddes.
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Våra befintliga dörrar gav ingen trygghet

– När Secor visade sin lösning insåg vi att de dörrar vi hade i fastigheten inte
gav mycket mer trygghet än om vi bara hade haft en pappskiva mellan oss och
omvärlden. Dessutom hade vi en del bekymmer med söndersparkade dörrar och
buller från trapphusen. Efter seminariet började vi allmänt att fundera på säkerhet och vad vi kunde göra för att förbättra den. För övrigt har vi sett över den
yttre säkerheten i området också, bl a i fråga om bättre belysning, säger Anders
Nordlöv, ordförande i brf Norrköpingshus 17.
Kunde sin sak

– När beslutet att byta dörrar togs gick vi ut med en offertförfrågan till flera aktörer. Secor var den leverantör som bäst kunde sina saker. De visade intresse och svarade snabbt och kunnigt på de frågor vi hade. De var inte billigast, men lätta att
komma till tals med och ingav helt enkelt störst förtroende.
   – Secor, och Daloc-koncernen som de ingår i, har ett koncept som faktiskt löser

flera problem på en gång. Ett bättre skydd och en tystare boendemiljö till exempel.
Dessutom valde vi att placera postfack i portarna och slapp på så sätt brevinkasten
i dörrarna, vilket har givit en positiv effekt på våra värmekostnader. En åtgärd vi
ändå hade blivit tvungna att vidta om några år. Det har blivit tystare, mindre
dragigt och samtidigt känner vi oss mycket tryggare.

” De uppfyllde våra tre
krav, ökad säkerhet,
mindre problem med
lyhördhet och en snygg
design, med råge.”

Fabriksbesök

– Det var förresten vid ett besök i fabriken i Töreboda, där vi fick en grundlig
genomgång av koncernen och konceptet, från produktion till montering och låssystem, som vi hittade den rätta dörren. En spegeldörr i stål med ett laminat som heter
Körsbärsrot, vilken var så ny att den inte ens hade marknadsförts när vi la ögonen
på den. Det är en dörr som vinner i längden, det är alla här i husen överens om.
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