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behøver ikke koste en formue

D

esværre begås der næsten 33.000 indbrud i Danmark om året.
Selv om forsikringen dækker, er det ubehageligt og utrygt, at

fremmede har været i ens hjem eller virksomhed og gennemrodet
det hele. De kan også have taget ting, der er svære at erstatte.
Alarmer kan tilkalde sikkerhedsvagter, men først efter at indbruddet
har fundet sted. I private hjem er alarmen normalt slået fra, mens man
er hjemme, og tyvene kan vælge at begå indbrud, når familien er
hjemme - mens alle ligger og sover.
En sikkerhedsdør nedsætter markant risikoen for de indbrud, vi ser
så mange af i Danmark, og priserne er blevet mere overkommelige
i løbet af de seneste år.
Vi har sikkerhedsdøre i alle prisklasser og sikringskategorier, og de
kan fås i næsten enhver udformning og farve, enkel og glat, med
struktur, felter og udskæringer eller med ruder (sikkerhedsglas). Du
kan se forskellige modeller og eksempler på design og udsmykning
på de følgende sider. På side 16 er der konkrete priseksempler, og du
kan se udpluk af design og udsmykning på de følgende sider og på
vores hjemmeside:

www.indbrudssikring.com
Kunne du tænkte dig at få en snak om sikkerhedsdøre, er du altid
velkommen til at ringe, eller du kan besøge vores showroom og se
prøver på dørene på adressen:
Nordisk Gruppen
Høffdingsvej 36, 1.
2500 Valby
info@n-g.dk
Tlf.: 30 50 00 50

2

2

3

Sikkerhedsdøre

D

øre der skaber trygge rammer: Vores døre
er gennemtestede og opfylder de højeste
europæiske standarder for indbrudssikring.
Vores dørserie har gennemgået talrige tests og
opnået meget fine værdier bl.a. inden for kategorierne Gentagne åbninger, Lyddæmpning,
Varmeisolering, Brandklasser m.m.

P

risen overrasker ofte positivt. Effektiv produktion og virksomhedsdrift har gjort det
muligt at skabe et produkt i topklasse, der - selv
sammenlignet med en almindelig branddør kan anskaffes til meget rimelige priser.

V

i lægger vægt på at opfylde vores kunders
forventninger; derfor har vi satset bredt for
at give dig mulighed for at vælge præcist den dør,
du ønsker. Vores sortiment er meget omfattende,
og skulle du - mod forventning - ikke finde det, du
søger, kan vi baseret på et foto eller en stregtegning fra dig producere en dør i dit helt eget design.

V

i bestræber os altid på at sikre kvaliteten af
vore produkter. Derfor bliver vores døre kontinuerligt testet og afprøvet. De testes først lokalt,
som det sidste led i produktionen, og den endelige certificering i forhold til de nyeste europæiske
standarder foretages af det velrenommerede
testboratorium IFT Rosenhein i Tyskland.

INDBRUDSSIKRINGSKLASSER I HENHOLD TIL EN 1627:2011 STANDARDEN
Klasse

Type af indbrud

1

Tilfældige indbrud, alene med fysisk kraft.

2

Tilfældige indbrud ved hjælp af simpelt værktøj: skruetrækker, kile,
hammer mm.

3

Indbrud vha. tungere, mekanisk værktøj.

4

Erfarne indbrudstyve, der også bruger elektrisk sav og boremaskine,
vinkelsliber mm.

5

Erfarne indbrudstyve, der også bruger tungere, elektrisk skære- og
boreværktøj.

Brug
Grundlæggende sikring.
Øget beskyttelse til sikring mod indbrud
Høj indbrudssikring til områder med øget risiko for
indbrud
Ekstra høj indbrudssikring til områder med høj risiko for
indbrud
-------------------------------------------------
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SIKKERHEDSKLASSE 2

V

ed første øjekast er der ingen synlig forskel
på Sikkerhedsklasse 2-døren og vores
Standard Sikkerhedsdør. Styrken ligger
nemlig indvendigt i konstruktionen.

P

risen for denne dør er ikke væsentligt
højere end den normale, forstærkede
dør, men den beskytter både mod indbrud
og brand. På IFT Rosenheim er den
blevet grundigt testet. Testerne viste, at
Sikkerhedsklasse 2-døren i normal størrelse
beskytter mod brand i op til 45 minutter og
modstår temperaturer på op mod 1000 °C.

Lydisolering

Dette er især vigtigt i etageejendomme,
hvor ilden kan brede sig til omkringliggende
lejligheder. Denne dør yder desuden god
beskyttelse mod røg.

V

ores Sikkerhedsklasse 2-dør bliver for
det meste anvendt til lejligheder. Med en
vejrbestandig beklædning (UMIDAX-HLS) og
en galvaniseret metalstruktur er den dog også
velegnet til udendørs brug.

43 dB Rw (C; Ctr)

Varmeisolering

1,3 W / m2 K

Indbrudssikring

EN 1627:2011
RC2

Modstandsdygtighed mod gentagne åbninger

200.000 åbninger/
lukninger (Kl. 5)

Modstandsdygtighed mod vindpres

Klasse C5

Luftgennemtrængning

Klasse 4

Vandtæthed

Klasse 6A

Brandsikring

EI2 45

Mekanisk styrke og holdbarhed

Klasse 4

Åbningsbredde

Udvendigt mål på dørkarmen
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SIKKERHEDSKLASSE 3

V

ores Sikkerhedsklasse 3-døre er
beregnet til at beskytte mod indbrud,
hvor der anvendes tungere værktøj. De
anbefales i områder, med øget risiko for
indbrud. De yder ekstra god beskyttelse
ikke kun mod indbrud, men også mod
støj og kulde. Dørene kan udstyres med
forskellige dekorative paneler (MDF,
UMIDAX, finer, naturtræ, eller laminerede
spånplader).

Lydisolering

43 dB Rw (C; Ctr)

Varmeisolering

1,3 W / m2 K

Indbrudssikring

EN 1627:2011
RC3

Modstandsdygtighed mod gentagne åbninger

200.000 åbninger/
lukninger (Kl. 5)

Modstandsdygtighed mod vindpres

Klasse C5

Luftgennemtrængning

Klasse 4

Vandtæthed

Klasse 6A

Mekanisk styrke og holdbarhed

Klasse 4

Brandsikring

Dette produkt er testet og certificeret af det anerkendte,
tyske testlaboratorium IFT Rosenheim - ifølge de nyeste,
europæiske standarder.

EI2 45

Åbningsbredde
Udvendigt mål på dørkarmen
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45 dB

EI2 45
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SIKKERHEDSKLASSE 4

V

5

ores Sikkerhedsklasse 4-dør er
fremstillet i en ekstra høj kvalitet.
Konstruktionen sikrer en uovertruffen
vridningsstabilitet og modstandsdygtighed. Som resultat af de foretagne tests
på det anerkendte testlaboratorium IFT
Rosenheim blev vores Sikkerhedsklasse
4-dør certificeret til sikkerhedsklasse RC4
(ifølge EN 1627:2011 standarden), med et
lydisoleringsniveau på 45 dB Rw (C;Ctr),
og en brandbeskyttelse på EI2 45 ved
normal dørstørrelse.
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3-DOBBELT BESKYTTELSE!
5

Konstruktionsmæssige sikringsfunktioner :

1. Låsen er beskyttet af 2 plader fremstillet i bore2.
3.
4.
5.
6.

modstandsdygtigt mangan.
Både hovedlåsen og ekstralåsen er beskyttet af
en stålkasse.
Højsikkerhedshængsler (med højdejusterbare
mekanismer)
I hængselsiden er der 8 låsepunkter (nokker, der
er16 mm i diameter).
I låsesiden er der 6 låsepunkter og yderligere 2
rigler, der låser henholdsvis opad og nedad.
Døren har en specielt stærk opbygning med et
indre gitter, en stålplade og et ydre gitter. Hvis det
ydre gitter beskadiges, er døråbningen således
fortsat beskyttet af både pladen og det interne
gitter.

7. Døren har dobbelt isolering, bestående af 3 cm
8.

komprimeret stenuld på begge sider af pladen.
Dette giver en fremragende isolering hvad angår
både varme/kulde og støj.
Hele denne ultrastærke konstruktion dækkes af en
valgfri beklædning, hvor både farve og design kan
tilpasses individuelt.

9. Låseriglerne er ikke kun beskyttet af en plade,
med også af det 15 mm tykke, bøjede profil i
dørrammen.

10.

Dørkarmen fastgøres typisk med 16-30
kraftige bolte, som hver er beskyttet af en 24 mm
stålnippel.

Kontruktionsmæssige fordele:
• Hængslet med justerbare kugleleje-hængsler.
• Dørens placering i rammen kan justeres.
• Låsen kan udskiftes uden at skille døren ad

Åbningsbredde

		

Udvendigt mål på dørkarmen
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FB4 SKUDSIKKER DØR
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FB4 SKUDSIKRE DØRE

V

ores topsikrede FB4 SKUDSIKRE
SIKKERHEDSKLASSE 4-DØR er
yderligere testet og certificeret af det
statslige prøvnings- og certificeringsinstitut
for våben- og sikkerhedsteknik (Staatliche
Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffenund Sicherheitstechnik) i Tyskland efter den
europæiske EN 1522 Standard.
De skudsikre døre leveres både som enkeltog dobbeltdøre - med eller uden 40 mm
skudsikkert, splintfrit glas. Dørene kan leveres
med valgfri beklædning og kan laves efter
tegning eller foto af en eksisterende dør.
Således kan selv en skudsikker dør ligne en
helt almindelig dør.

Lydisolering

45 dB Rw (C; Ctr)

Varmeisolering

1,3 W / m2 K

Indbrudssikring

EN 1627:2011
RC4

Modstandsdygtighed mod gentagne åbninger

200.000 åbninger/
lukninger (Kl. 5)

Modstandsdygtighed mod vindpres

Klasse C5

Luftgennemtrængning

Klasse 4

Vandtæthed

Klasse 6A

Mekanisk styrke og holdbarhed

Klasse 4

Brandsikring

EI2 45

Åbningsbredde
Udvendigt mål på dørkarmen
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YDERDØRE

U

dover de ”almindelige” dørstørrelser
producerer vi både enkelt- og
dobbeltdøre i store størrelser, eller døre med
side- og toppartier, hvilket der ofte er brug
for i forbindelse med udskiftning af villaeller gadedøre.
Netop i den forbindelse kan der være krav
fra myndighederne til dørens udseende.
Vores mange standardudskæringer gør det
som regel muligt at finde en eksisterende
designløsning, som passer til bygningen.
Skulle I ønske noget helt ud over det
sædvanlige, har vi også mulighed for at
bygge dørene efter jeres specielle design.

PORTE MV.

V

i fremstiller også porte, bla. til etageejendomme, og de kan udformes i stort
set ethvert udseende og males i en af de RALfarver, der findes bagerst i kataloget.
Ligesom det er tilfældet med facadedøre, kan
der være særlige krav til portenes udseende,
som typisk skal matche gadedørene i
ejendommen.
Porte bliver ligesom gadedøre fremstillet af
galvaniseret stål beklædt med Umidax HLS.
Umidax HLS er en MDF-lignende trætype,
som er højresistent mod fugt, selv efter en
eventuel overfladeskade.
Sagt med andre ord, så er vores døre bygget
til at modstå de skiftende vejrforhold, som vi
oplever her i Norden.
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Priseksempler

V

ores sikkerhedsdøre leveres inklusive
stålkarm. Selve dørbladet er også af
stål, og det sikres i hængselsiden af nokker,
der går ind i karmen. I låsesiden er døren
enten sikret med en kraftig standardlås eller
en 3-vejslås, der låser lodret op i toppen af
karmen, lodret ned i bunden og til siden med
i alt 6 eller 7 låserigler.

G

runddøren og karmen beklædes med
gerigter og paneler i træ, hvilket får
døren til at se ud som en normal dør. Skulle

døren blive beskadiget, eller ønsker man at
skifte design på døren, kan disse gerigter og
paneler udskiftes.

N

edenstående priseksempler er
beregnet for komplette døre
bestående af dørblad, karm, ASSA 635
dørhåndtag, dørspion (valgfrit) samt øvrigt
beskrevet tilbehør. Priserne er eksklusive
fragt og montering. Dørene er også
branddøre (EI245 svarende til BD 45).

Glat indendørsmodel med laminat*
Eksempel 1
Sikkehedsklasse 2-dør, EI2 45 branddør: **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sikkerhedsklassificering 2, indendørs model
Overflade: glat
Beklædning: laminat, ”Classic 1-8”
Hovedlås Assa 8765/601
Slutblik
Dørtrin i børstet stål

Pakkepris:

10.483,0,0,1.196,319,270,12.268,- inkl. moms

Eksempel 2
Sikkerhedsklasse 3-dør med 3-vejs-lås, EI2 45 branddør: **
1.
2.
3.
4.

Sikkerhedsklassificering 3, indendørs model
Overflade: glat
Beklædning: laminat, “Classic 1-8”
3-vejslås: Fiam 678 GF med ISEO R6 cylinder
(sikkerhedsklasse 6) - låser i 3 retninger
5. Slutblik
6. Dørtrin i børstet stål

12.602,0,0,-

Pakkepris:

15.629,- inkl. moms

2.438,319,270,-

* For en merpris er det også muligt at få døren med forskellige udskæringer og/eller malet.
** Enkeltdør, mål op til 2100 x 1000 mm.
Priserne er eksklusive transport og montage. Ret til prisændringer forbeholdes.
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Låse i alle sikringsklasser

L

åsen er en vigtig del af en sikkerhedsdør. Vi har mange forskellige låsetyper.
Foruden Ruko/Assa Abloy kan vi tilbyde sikkerhedslåse fra Fiam/ISEO, der leverer nogle af markedets bedste låsesystemer.
Desuden har vi elektroniske løsninger, der bla. kan betjenes med en mobiltelefon
eller et smartwatch, et kort eller en nøglebrik mv. Så behøver du ikke tænke på
nøgler, og du kan styre, hvem der skal have adgang til dit hjem eller din arbejds–
plads via en mobil-app.
Ud over den høje sikkerhed er disse låse en god løsning til døre, som benyttes af
mange forskellige personer.
Vores låse fås i sikringsklasse 2 til 7, og kan låse i op til 3 forskellige retninger.

En ekstra sikkerhedsforanstaltning

I

bestræbelserne på at øge sikkerheden, har vi udviklet og
patenteret en dørbeskyttelsesenhed, der gør det muligt
at åbne døren på klem og stadig være beskyttet mod
uønsket indtrængen.

kt
Uni

t
ere
t
n
e
Pat stem
Sy

Der er mange beskyttelsessystemer i verden, der sikrer
indgangen mod indtrængen. Et af de mere populære er
dørkæden, hvor den ene ende fastgøres til døren og den
anden til dørkarmen. Men disse kædetyper eller låse er
synlige og let tilgængelige udefra. Når døren åbnes på
klem, kan der være forsøg på at skære, klippe eller på anden
måde overvinde så indlysende en beskyttelse. Desuden ser
disse systemer ikke særligt pæne ud på døren.
For at komme uden om det, udviklede vi et avanceret
system, som installeres i dørens hulrum og dermed er
usynligt. Døren forbindes med karmen - ikke med en kæde,
men med metalstænger, der glider ud af åbninger i toppen
og bunden af døren. Det øger dørens modstandsdygtighed

mod ydre kræfter i forsøg på at trænge ind. De forsøg på
at tvinge døren op, der blev udført i testfaciliteterne, viste
at døren kunne modstå et pres/træk på over 530 kg.
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Udseende og sammensætning

D

er er mange krav, som skal opfyldes
i forbindelse med en præsentabel hoved- eller

indgangsdør. Ud over modstandsdygtighed og
sikkerhed, har vi bestræbt os på, at døren er æstetisk,
og at den kan bevare sit gode udseende selv efter
mange års brug. For at opnå den højeste kvalitet,
anvender vi bla. vandfaste UMIDAX-HLS plader
til dekoration af vores yderdøre. Vi imprægnerer
desuden overfladen. Overfladen er fortsat beskyttet

mod fugt selv efter mekanisk skade, og farven
på kvalitetsmalingen misfarves ikke, selv efter
mange år.
En anden udsmykningsmulighed ligger i
et meget bredt udvalg af udskæringer og
graveringer. Når den udskæring og RALfarve, der passer bedst, er valgt, vil man nemt
kunne integrere døren i det eksisterende
miljø og dermed opnå et passende og stilrent
indgangsparti.

Udskæringsmuligheder

Mulige farvevalg til metalkarme

Bemærk: De viste farver svarer muligvis ikke til de originale farver i RAL-kataloget, så når du vælger en farve, henvises der
til det originale RAL-katalog.
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UMIDAX-HLS-maling til dørene

Bemærk: De viste farver svarer muligvis ikke til de originale farver i RAL-kataloget, så når du
vælger en farve, henvises der til det originale RAL-katalog.

PVC-laminater

Elegant 18

Modern 2

Modern 3

Bemærk: De viste laminater svarer muligvis ikke til de originale laminater i laminatsættet, så når du vælger et laminat, henvises der
til det originale laminatsæt.
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Vi tilbyder følgende udskæringer

21

Note: specialdesign kan også tilbydes

22

23

Alle ophavsrettigheder tilhører Nordisk Gruppen ApS. Det er strengt forbudt at gengive tekst og grafik i denne brochure uden tilladelse fra Nordisk Gruppen. Der tages forbehold for trykfejl.

Besøg vores
hjemmeside:

indbrudssikring.com
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- flere døreksempler og priser
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Konstruktionsmæssige sikringsfunktioner* :
1. Låsen er beskyttet af 2 plader fremstillet i boremodstandsdygtigt mangan.

2. Både hovedlåsen og ekstralåsen er beskyttet
af en stålkasse.

3. Højsikkerhedshængsler

(med højdejusterbare

mekanismer).

4. På hængselsiden er der 8 låsepunkter (nokker,
der er 16 mm i diameter).

7. Døren har dobbelt isolering bestående af

3 cm komprimeret stenuld på begge sider
af pladen. Dette giver en fremragende
isolering hvad angår både varme/kulde
og støj.

8. Hele

denne ultrastærke konstruktion
dækkes af en valgfri beklædning, hvor
både farve og design kan tilpasses individuelt.

5. På låsesiden er der 6 låsepunkter til siden, og

9. Låseriglerne er ikke kun beskyttet af en plade,

6. Døren har en specielt stærk opbygning med et

10.

yderligere 2 rigler låser henholdsvis opad og
nedad.
indre gitter, en stålplade og et ydre gitter. Hvis
det ydre gitter beskadiges, er døråbningen
således fortsat beskyttet af både pladen og det
interne gitter.

*Ovenstående specificeringer gælder for en sikkerhedsklasse 4-dør.

Nordisk Gruppen
Høffdingsvej 36, 1., 2500 Valby
Tlf.: (+45) 30 50 00 50
e-mail: info@n-g.dk

med også af det 15 mm tykke, bøjede profil i
dørrammen.

Dørkarmen fastgøres typisk med 16-30
kraftige bolte, som hver er beskyttet af en 24
mm stålnippel.

