
Dörrar 
för proffs.



När du vill lyckas med  
dina projekt – välj dörrar 
med ett syfte. 
Varenda dörr vi tillverkar har ett viktigt syfte. Att stoppa tjuvar och oväsen,  

explosioner och skott, eldsvådor och dödliga brandgaser. Att öka trivseln och 

tryggheten i hem och skolor, på hotell och arenor. Att rädda liv.

  På samma sätt har vårt företag också ett viktigt syfte. Att hjälpa dig med det 

du behöver för att få rätt dörrar i ditt projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår  

erfarenhet och kompetens var du än befinner dig i byggprocessen.
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Dörrar och kunskap från 
hjärtat av Sverige.
Vårt huvudkontor finns i Töreboda mitt emellan Vättern och Vänern. Här tillverkar 
vi också många av våra dörrar i toppmoderna anläggningar och levererar dem 
till kunder över hela Skandinavien och Europa. I dag är vi en av Europas främsta 
dörrtillverkare. Allt började med en branddörr 1942 och sen dess har vi  
kontinuerligt utvecklat både våra dörrar och vår egen verksamhet.
  Här är några av fördelarna med att jobba med oss på Daloc.

Solid kunskap och erfarenhet. Du kan vara trygg med att 
vi vet allt om dörrar som är värt att veta. Vi har koll på 
vilken dörr som bäst gör jobbet på en given plats. Vi 

vet också vilka regler och klassningar som gäller  
och delar gärna med oss av vår kunskap. 

Det betyder att det väldigt sällan blir 
problem i din beställning.  

Daloc.se. Här hittar du alla våra dörrars  
tekniska specifikationer. Här kan du även 
ladda ner BIM-filer, certifikat, EPD- och 

byggvarudeklarationer, prestanda- 
deklarationer och allt annat du kan 

tänkas behöva i ditt jobb. Läs 
mer på daloc.se.

Leveranssäkerhet. Vi vet att ett bygge  
inte får stanna av. Det är självklart att dina 

dörrar levereras från oss i tid och det 
ska till något ovanligt om vi inte 

håller det vi lovat.

Brett sortiment. Hos oss hittar du dörrar 
av både stål och trä som skyddar mot 
bland annat brand, ljud och inbrott. 

Allt på ett ställe. Enkelt för dig 
som ritar, beställer och 

bygger.

Testat och bevisat. Våra klassade stål- och 
trädörrar provas och certifieras enligt  

gällande regler och nya EN-standarder 
i takt med att de införs. Det gör att 

du kan känna dig trygg när du 
väljer dörrar från Daloc i  

ditt projekt.

Noggranna anbud. Vi ser anbudet som grunden 
till allt. Vi vet vad som fungerar och inte, och 
kan redan i anbudsskedet peka på vad som 

måste förändras och föreslå en lösning. 
På så sätt slipper du onödiga kost-

nader och otrevliga överrask-
ningar i slutändan.

Hållbarhet. Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt. 
Solceller täcker en del av vårt energibehov och  

övrig el är 100% förnyelsebar. Effektiv förbränning 
av vårt eget träspill värmer våra fabriker och  

kontor i Töreboda. Vi har miljövarudeklarationer  
(EPD) för våra dörrar och trädörrarna finns 
att få FSC-märkta. Och mer än hälften av 

våra dörrleveranser sker med bilar 
tankade med HVO100.
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Dörrar för alla  
byggnader och syften.
Öppna förskolor och slutna försvarsanläggningar. Äldreboenden och studenthem. 
Arenor och hotell. Bostadshus och kontor. Våra dörrar gör nytta överallt. 
  Vi vet att kraven ser olika ut i alla dessa miljöer och att de blir alltmer komplexa. 
Det är vårt jobb att göra ditt jobb enklare. 
  Dra nytta av vår erfarenhet och kompetens i ditt nästa projekt. Vi vet att vi kan 
leverera rätt dörrar till dina projekt. 
  Vi har stål- och trädörrar inom de flesta klassningar när det gäller brand, ljud 
och säkerhet. Allt på ett ställe. Enkelt för dig som ritar, beställer och bygger. 
  Läs mer om våra dörrar på daloc.se.

Daloc in i minsta detalj.
Vid en första anblick är dörren en fyrkant som fyller ett hål i en vägg. Men om 
det är något vi lärt oss genom åren så är det att dörrar inte alltid är så enkla som 
de ser ut. Sedan starten 1942 har vi ägnat oss åt utveckling. Både när det gäller 
våra produkter, våra medarbetare och vår produktion.
  Detta har gett oss innovativa och kostnadseffektiva lösningar med en hög 
kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. En tillgång för dig som projekterar och  
bygger alla typer av hus. 
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Vi har klassade dörrar för:
Brandmotstånd upp  
till 120 minuter.

Explosionsskydd upp till 
EPR 4 enligt SS-EN 13123-1.

Brandgastäthet Sa och S200.
Skottsäkerhet FB3, FB4 
och FB6 enligt EN 1522.

Inbrottsskydd upp till RC5  
enligt SS-EN 1627.

Korrosivitetsklass upp till  
C5-I enligt SS-EN 12944-2.

Upp till 50 dB.
Klimat klass 3 enligt SS-EN 12219, 
för klimat A och D.

CE-märkning ytterdörrar och portar enligt 
EN 13241, EN 14351-1 och EN 16034.

Våtrum belastningsklass W 
enligt SS-EN 16580.

EMI-dämpning SSC enligt EMMA  
för 50 dB i 100 kHz – 100 MHz.

Vårdhygienklass 1-3 enligt 
”Riktlinjer för vårdhygieniska 
aspekter” framtagen av PTS.

Klimatdörrar.
I vårt sortiment finns dörrar i klass 3 
enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan 
på dörrar, för klimat A och D.

Våtrumsdörrar.
Till våra trädörrar finns ett 
utrustningspaket som gör dem 
lämpliga som våtrumsdörr enligt 
SS-EN 16580, belastningsklass W.

Branddörrar.
Att skydda liv är nog en dörrs 
viktigaste uppgift och därför är 
branddörrar en viktig komponent  
i brandcellsgränser. Branddörrar 
från Daloc är provade och  
certifierade för brandmotstånd  
från 30 till 120 minuter.

Inbrottsskyddande 
dörrar.
Våra inbrottsskyddande säker-
hetsdörrar är provade och  
certifierade i RC3, RC4 och RC5 
enligt SS-EN 1627.

Högsäkerhetsdörrar.
Högsäkerhetsdörrar används i 
strategiskt viktiga byggnader 
med ytterst höga säkerhets- och 
skyddskrav. De skyddar mot 
brand, inbrott, skott, explosioner 
och elektromagnetisk störning.

Brandgastäta dörrar.
Brandgastäta stål- och trädörrar 
skyddar oss mot giftig rök och 
dödliga brandgaser. Våra brand-
gastäta dörrar är provade och 
certifierade i klass Sa och S200.

Ståldörrar.
Vi tillverkade vår första ståldörr 
1942. Innovativ design, intelligen-
ta konstruktioner och egenut-
vecklad produktionsteknik har 
gjort att vi idag är Skandinaviens 
ledande och största tillverkare av 
ståldörrar.

Loftgångsdörrar.
Kombinationen av en genom-
tänkt konstruktion och infällda 
tätningslister gör att våra loft-
gångsdörrar är exceptionellt täta 
vilket ger både skydd mot regn, 
vind och kyla, samt ett förstklas-
sigt skydd mot inbrott, brand 
och störande ljud.

Entrépartier.
Entrépartier från Daloc är både 
stilrena och stabila. De är tillver-
kade i varmförzinkat stål, vilket 
ger lång livslängd och minimalt 
underhållsbehov.

Säkerhetsdörrar.
Daloc är Skandinaviens största 
och ledande tillverkare av  
säkerhetsdörrar. Förutom till 
lägenheter används de även i 
köpcentra, sjukhus, försvarsan-
läggningar och andra miljöer 
med skalskydd.

Trädörrar.
Våra massiva trädörrar spänner 
över hela bredden upp till 
60 minuter brandmotstånd, 
brandgastäthet Sa och S200 samt 
ljudreduktion upp till 43dB. 
Dessutom tillverkar vi våra egna 
stålkarmar. Bekvämt för dig, 
vardag för oss.

Hygiendörrar.
Hygiendörrar från Daloc uppfyller 
hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer  
för vårdhygieniska aspekter”, 
anpassade för de krav och  
förutsättningar som finns inom  
till exempel vårdomsorgen.

Ljuddörrar.
Våra ljuddörrar är alltid provade 
av oberoende testinstitut. I vårt 
sortiment finns trädörrar med 
ljudreduktion upp till 43 dB och 
ståldörrar upp till 50 dB.

Rostfria dörrar.
Vi erbjuder våra rostfria dörrar 
i rostfritt eller rostfritt syrafast 
utförande i korrosivitetsklass 
C4 och C5-I enligt SS-EN ISO 
12944-2.

Orresta Dörr.
Kompletterar Dalocs befintliga 
trädörrssortiment med bland 
annat skjutglaspartier, omvård-
nadsdörrar, kundanpassade 
glaspartier och entrépartier i ek. 
Läs mer på orrestadorr.se

Brandskjutportar.
Brandskjutportar är vanliga som 
brandsektionering i exempelvis 
industrier, parkeringshus, köp-
centra där porten öppnas eller 
stängs endast ett fåtal gånger 
per dygn.
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daloc.se


