
Robust tillverkar dörrar. Trygga säkerhetsdörrar 

för lägenheter, stabila branddörrar för kontor, 

bostäder och industri samt vackra, funktionella hiss-

dörrar för alla tänkbara miljöer. 

 I vår fabrik i Nykroppa har vi producerat dörrar i 

nära 40 år. Sedan 1999 är vi en av huvudgrenarna i 

den välkända ROBUSTKONCERNEN.

ROBUST STÅLDÖRRAR AB  680 90 Nykroppa  •  Tel 0590-187 00  •  Fax 0590-418 27  •  e-post sales-rsab@robust.nu  •  www.robust.nu

Säkerhetsdörrar

Dörrens stomme är alltid av stål. Utsidan kan 

däremot ges flera olika utseenden. Vårt dörr-

program innehåller allt från vackra ståldörrar 

med träutseende - med eller utan dörrspeglar  

- till lackerade varianter i ett stort antal färger. 

En Robustdörr passar alltid in i miljön

DESIGN

EK 1217

MAHOGNY 1066 KÖRSBÄR 1227 EK 1033

TEAK 1019 VALNÖT 1027 GYLLENE EK

GRÖN 1279 BLÅ 1228 VIT 1072

RÖD 1006 GRÖN 1085 GRÅ 1012

EKFOLIE

ÅDRINGSMÅLAD MED  

DÖRRSPEGEL

LACKERAD I  TVÅ FÄRGER

ÅTERFÖRSÄLJARE
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- Med en Robust säkerhetsdörr till  

lägenheten ges inkräktaren en tuff 

match. Genuina, stryktåliga stål- 

dörrar, noggrant utformade för att 

stå emot varje typ av angrepp. 

”
SÄKERHET

Den som en gång stängt en Robustdörr 
vet hur tryggt det känns

Fem års inbrottsskyddsgaranti

En säkerhetsdörr från Robust köper du inklusive lås, 

beslag och montering. Alla detaljer svarar upp mot 

högt ställda krav med avseende på brytkraft.

 För att visa vår tilltro till dörren ges alltid 5 års 

inbrottsskyddsgaranti. Om någon, mot all förmodan, 

lyckas forcera dörren utan nyckel, monterar vi in en 

likadan dörr utan kostnad. Förutsättningen är att dör-

ren är monterad av certifierad montör samt att vill- 

koren i garantibeviset  är uppfyllda.

Du som bor i lägenhet har rätt att ställa krav. Självklart vill du ha en inbjudande entré till ditt hem. Minst lika 

viktig är tryggheten av en genomtänkt och stabil dörr som står emot ljud, dofter, brand och rök samt framförallt, 

förhindrar oönskade intrång. Robusts dörrar bygger på erfarenhet. I nära 40 år har vi slipat på detaljerna och 

erbjuder idag en dörr som uppfyller alla tänkbara krav. 

Klarar alla säkerhetsklasser

Bara den som blivit utsatt för inbrott förstår vilket obe-

hag det innebär. Med en genuin, stryktålig ståldörr 

ges inkräktaren en tuffare match.

 Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifie-

rade enligt europeisk standard SS-ENV1627 eller SS 

817345. Normerna tar fasta på dörrens förmåga att 

stå emot ett angreppsförsök.

Tryggt brandskydd

Robusts säkerhetsdörrar är också brandklassade EI30, 

E60 och A60, vilket innebär att dörrarna är både iso- 

lerande och uppfyller täthetskraven i 60 minuter.

Ljudisolering

Genom den unika kantprofilen med gummitätning ger 

Robusts säkerhetsdörrar också ett effektivt skydd mot 

störande ljud. Dörren uppfyller krav på ljudreduktion 

från trapphuset med Rw >35 db.

Försäkringsrabatt

Robusts säkerhetsdörrar är godkända av Stöld-

skyddsföreningen. Det ger dig normalt 10-20% rabatt 

på hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Klass Standard Angreppstid Angrepp

Klass 2 SS 817345     10 min Angrepp med bräckjärn, huggmejslar etc.

Klass 3 SS 817345     10 min Angrepp med kofot, elektriska redskap som vinkelslip etc.

Klass 3E SS-ENV 1627       5 min Angrepp med brytjärn, kofot, rörtång, skruvmejslar etc.

Klass 4 SS 817345     20 min Beskjutningssäkerhet, angrepp med eldrivna verktyg, kofot, bultsax.

Säkerhetsklasser

SÄKERHETSDÖRRAR

Standardutrustning

Klass 2  Ektröskel. Folierad med vitlackad karm. 

  Huvudlås ASSA 8765 och ASSA EVO410.

Klass 3E: Ektröskel. Folierad med vitlackad karm.   

  Huvudlås ASSA EVO410 eller ASSA 2002

Extrautrustning

Brevinkast, dörrkik, extralås, ringklocka, eklist, nyckel-

tub, dörrhandtag och dörrstängare är exempel på tillval. 

Stålkarm

Karmen är av stål och levereras som standard vit- 

målad. Karmen är förstärkt vid gångjärnen och på 

låssidan. Bakkantstappar håller dörren på plats även 

om gångjärnen kapats. Karmen har också ett speciellt 

spår för tätningslist.

 Karmen tillverkas för montage i befintlig dörröpp-

ning och fästs i väggen men en speciell montagepro-

fil, alternativt med karmhylsa. Tröskeln är av ek.

Dörrblad

Dörrbladet tillverkas av folierad aluzinkplåt och är iso-

lerat med mineralull.

 Du väljer själv utseende på din dörr. Träimitation, 

enfärgad eller målad (se exempel på fliken). Dörrblad 

och karm kan med hjälp av dekorlister alternativt dörr-

speglar karaktärsanpassas till äldre hus.

Lås

Alla dörrar utrustas med godkända lås som uppfyller 

försäkringsbolagens krav för hemförsäkringar.

GODKÄNDA HAKREGELLÅS

SÄKERHETSDÖRRAR


