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BOSTADSENTRÉER



Med vår nya dörrentré ”Välkommen hem” vill 
vi skapa trivsel och trygghet, redan när du tar 
ditt 1:a steg in i huset.
Våra entréer med genomskinlighet skapar visuell kommunikation 
- släpper in mer dagsljus. Detta i kombination med rätt belysning 
ger en välkomnande entré som förenar funktion - design - säkerhet 
och på så sätt skapar trivsel och trygghet för dig!

Detta är en idé och inspirationsbroschyr. 
Du som brukare väljer exteriör, färg, funktionstyper etc.

•	 Aluminiumkonstruktion	
 Aluminium är en miljövänlig metall, som är återvinningsbar  
 till nästan 100% - våra konstruktioner består av minst 50%  
 återvunnen aluminium.
 Vi har 2 olika konstruktioner :
 TSBS 2060 - en extra kraftig konstruktion -60mm profildjup
 TSBS 2074 - bättre värmeisolering -74mm profildjup 
•	 Valfri	ytbehandling
 miljövänlig pulverlackering i valfri kulör enligt RAL
 som möjliggör god kontrastverkan.
•	 Brytskydd	och	anslag
 i anodiserad naturaluminium för tydlig markering av 
 dörren och som är enkla att reparera.
•	 Stora	glasytor
 ger transparens och rymd vilket medför ökad trygghet.
•	 Lamellglas
 Isolerglas av lamellglas, vilket ger en bra säkerhet vid 
 eventuellt bräckage, lamellen håller då ihop glaset.
•	 Information
 direkttryck på glaset som dessutom kan förses med 
 mönster.
•	 Glasning	från	insidan
 dold fastsättning av list ger rena och lättskötta ytor.

      Konstruktion
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Miljövänliga 
konstruktioner

Kulörer

Information

Exteriörförslag



Beslag och hjälpmedel för att få en väl 
fungerande entré.

•	 Låssystem
 Dörrar förses med fallås samt elektriskt slutbleck/24 volt.

•	 Anpassning	för	portelefon
 Anpassning för porttelefon/passersystem efter önskemål.  
 System där öppning sker utan nyckel (kod e.d.) ger 
 mindre risk för brytskador, samt bättre funktion.

•	 Dörrstängare	Standardutförande är dörrstängare med  
 fördröjning - detta underlättar in och uttransport med ex  
 barnvagnar.

•	 Dörröppnare
 För att ytterligare höja funktionen på dörren kan denna  
 utrustas med automatisk öppnare/stängare. Denna styrs  
 genom någon form av impulsorgan, ex tryckknapp.
 För att förhindra skador vid användande av automatik bör  
 dörren förses med sensorer som avbryter öppning/
 stängning då något (ex barn) är i vägen.

•	 Handtag
 Dörr förses med rostfritt drag / tryckhantag, längd 
 400  mm. Som tillval kan väljas handtag i valfri höjd. 
 Även annat material kan väljas - ex ek.
 Handtag förses med information drag/tryck

•	 Barnsäkerhet
 Dörrar kan som tillval förses med ”klämfri bakkant”.  
 Detta sker genom en speciell gummiprofil som monteras  
 på gångjärnssidan.
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   Utrustning

Dörrstängare med fördröjning

Porttelefon

Kodöppning
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Välkommen hem!
Dörrar för 
Trivsel och Trygghet

Norra Gubberogatan Turkosgatan

Markurellgatan

Östra Eriksbergsgatan Topasgatan
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Mimergatan Saltholmsgatan

Norra Liden

EngelbrektsgatanVallgatanToppsegelsgatan

Referenser



Objektslösningar

Med metallprofiler och glas skapas lösningar 
som är funktionella och tilltalande.
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Ramp Skärmtak

SoprumPåkörningsskydd

Cykelparkering



Objektslösningar  Service och underhålll

•   Låsfunktion	
 översyn, justering eller reparation.
• Gångjärn
	 motverka gnissel eller tröghet.
• Brytskydd
 för att försvåra inbrott.
• Dörrstängare
 justering eller byte till ny, för mjuk och säker gång.
• Handikappanpassning
 automatisk dörröppnare med nyckelkontakt eller 
 med allmän öppningsfunktion.
• Glasreparationer
 med vår kunskap och tillgång till rätt material blir 
 arbetet utfört på bästa sätt.
• Inbrottsskador
 med högsta prioritet utför vi dessa reparationer.  
 Där  reparation ej är möjlig/lönsam har vi reservdörrar  
 som omgående kan monteras som ersättning tills ny 
 dörr är framtagen.
• Dörrservice
 bör utföras 2ggr/år.

Regelbunden service och underhåll bidrar till en 
fungerande och välskött dörr. 
Det ger en välkomnande känsla och skapar 
trygghet för brukaren. 
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Kontakta oss för 

mer information 

och/eller för att 

ingå i ett tryggt 

servicekontrakt! 

Vi finns för 

din skull!

Cykelparkering

Dörrar skall fungera!



POSTADRESS  Box 8863, 402 72 Göteborg
BESÖKSADRESS Hildedalsgatan 12, 417 05 Göteborg

TELEFON  031 551 550  MOBIL  0704 930 333 
E-POST tollor@tollor.se

www.tollor.se

Kom gärna till vårt visningsrum som ligger i direkt anslutning till vår fabrik  i Grimbo – Hisingen  – 
Göteborg!  Här kan du se entréer i fullskala samt detaljlösningar.

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

Lär känna Tollor

VI HAR ALLT DU BEHÖVER


