
 

      Tollordörren

- ett säkert val

Profildörrar för offentlig miljö

SÄKERHET



      Säkerhetsdörrar PRODUKTFAKTA

Konstruktioner	

• Aluminium - profilsystem typ Sapa. 
• Stål / Rostfritt stål - profilsystem typ Stålprofil. 
• Ytbehandlingar,  
       Aluminium - anodiserat
      Aluminium / Stål Lackerat i RAL , NCS-S.
• Fri formgivning - anpassa mått, exteriör,  kulörer,  
 glas, beslag mm efter ditt objekts behov.
• Markerade glaslister - till vissa typer av konstruktioner. 

Funktionsanpassning 
var för sig eller kombinationskrav

• Värmeisolering 
• Typgodkända brandkonstruktioner i klass  E 30-90, EI 30-240. 
• Inbrottsklassade konstruktioner - SS-ENV 1627,  SSF 200:4. 
• Utrymningskrav efter SS-ENV 179 eller 1125. 
• Personsäkerhet. 
• Handikappanpassning - enligt BBR.
• Klämfri bakkant - extra barnsäkerhet om så önskas. 
• Skottskydd - kan utförs enl SS-ENV 1522.

Kommunikation

• Kontrasterande - olika färgsättning på dörr och karm. 
 framhäver och ger dörren en tydlighet. 
• Stora glasytor - markeras med symboler / information.
• Insynsskyddande glas - släpper in ljus utan att ge avkall på 
 sekretess eller avskildhet.

Väl genomtänkta och anpassade  
profildörrar i metall och glas  
för offentliga miljöer.



Glaskonstruktioner 

• Brandskydd - typgodkända glas.
• Inbrottsskydd. 
• Ljudkrav - samtal, trafikbuller etc.
• Olika krav kan gälla var för sig eller kombineras.

Tillbehör

• Automatiska dörröppnare med olika styrkrav  
• Branduppställning.  
• Gångjärn - i dörrens kulör. 
• Låsfunktioner efter behov.
• Pållare - påkörningsskyddvid som skyddar dörrens 
 funktion, till exempel vid entréer där kundvagnar används. 
• Skärmtak.
• Räcken.

Kvalité

• Vårt arbete utgår från att följa de lagar och 
 förordningar som finns i vårt samhälle. 
• Våra dörrar tillverkas efter systemangivna föreskrifter, 
 för att uppfylla de specifika krav som ställs för 
 respektive objekt. 
• Statens provningsanstalt utför regelbunden kontroll 
 att dessa krav uppfylls.

Service och underhåll

• Regelbunden service och underhåll säkerställer att din 
 dörr fungerar på rätt sätt. 
• Vi har personal med rätt kunskap för detta. 

Med	mer	än	50	års	erfarenhet	av	säkerhetsdörrar	
är	Tollor	ett	säkert	val	om	du	värdesätter	en	trygg	
samarbetspartner.

Teknisk service Kontakta oss för rådgivning, detalj-utformning, varuprover

Vi har en permanent 
utställning där du kan se 
olika modeller i fullskala.
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