Säker dörr
Säker montering

”Vi kunde få dörrar
som stämde i husen och den gamla miljön.
Vackra spegeldörrar
som verkligen passar in.”

Monica Olsson,
vicevärd i brf Sånglärkan.

Brf Sånglärkan är en gammal
förening. Redan 1944 byggdes
trevåningshusen i centrala
Eskilstuna. Att närmare 60 års
daglig användning faktiskt tar ut
sin rätt, det märktes om inte annat
på dörrarna i de sex husen.
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Gjort sitt

– Det syntes inte minst på de många trasiga brevinkasten att dörrarna hade tjänat ut.
Dörrarna var för den delen inte vackra heller längre, men det kanske inte är mer att
vänta efter 60 år. Dessutom hade vi haft en del inbrott i husen. Inte i lägenheterna,
men i källarna och på vindarna var det ett problem. Så efter beslut från föreningens
årsstämma blev det aktuellt att se över om vi inte skulle byta ut totalt 159 dörrar i
huset, både till lägenheterna, vind och källare.

Lätt val

– Vid en så stor affär som denna måste man naturligtvis göra en ordentlig upphandling
och vi fastnade för Secors lösning eftersom vi kunde få dörrar som stämde med husen
och den gamla miljön. Vackra spegeldörrar som verkligen passar in. Dessutom var
Secors dörrar, trots den höga säkerhetsnivån, mycket lättare än konkurrenternas.
– Totalt sett är vi väldigt nöjda, både med jobbet och med resultatet. Killarna som
genomförde montagearbetet var jätteduktiga. För dem fanns det absolut inga problem.
Sen har vi ju fått det så fint – och tyst – i huset.
T Y STAR E

– Att det var så lyhört i husen tidigare var inget jag tänkte på förrän jag hade legat på
sjukhus en längre period. Väl hemma igen började jag fundera på om jag hade glömt
stänga dörren till trapphuset. Ja, jag var faktiskt tvungen att gå och titta efter. Med de
nya dörrarna hör vi inget alls från trapphuset.

E TT F Ö RS Ö K

– Dessutom har vi inga problem med inbrott längre. Vi har haft ett inbrottsförsök sedan
vi fick de nya dörrarna, men tjuvarna lyckades inte ta sig in. Det känns både positivt
och tryggt att veta att dörrarna faktiskt står emot åverkan.
Monica Olsson, vicevärd i föreningen

Säkerhetsdörrarna S43 är målade med 3 speglar, dessutom är de utrustade med titthål och ringklocka.
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