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Långö Ek - RC2 Långö Freijo - RC2 Långö Teak - RC2 Långö Teak, avlångt glas - RC3

Säkerhetsdörrar är ytterdörrar med högre krav på inbrottssäkerhet än dagens standarddörrar. Våra säkerhetsdörrar håller 
samma höga krav på hantverkskvalitet och design som våra andra dörrar och adderar extra trygghet och säkerhet för ditt 
hem. Vi erbjuder för närvarande modellen Långö som säkerhetsdörr. Den går att beställa i både teak, freijo och ek, i två 
olika säkerhetsklassningar; RC2 och RC3.

Hur är våra säkerhetsdörrar klassade?
Dörrar som är tillverkade på Bovalls Dörrbyggeri är testade enligt nya europanormen SS-EN 1627, vilket innebär att våra 
dörrar är klassade enligt RC-klasser (Resistance class). 

När ska jag välja RC2?

Om du känner dig otrygg med dagens dörrar är en RC2 dörr ett bra val till en rimlig kostnad. Dessa dörrar har förstärkningar 
runt gångjärn och slutblecket. Panelerna är skruvade med en längre skruv än standard, vilket försvårar brytning 
av panelerna.

När ska jag välja RC3?

För dig som har stöldbegärlig egendom eller en företagslokal där man avsevärt vill och behöver försvåra mot intrång är en 
RC3 dörr ett bra val. Dessa dörrar har en trepunktslåsning med förstärkningar på alla slutblecken. De har specialgångjärn 
samt förstärkningar på alla gångjärnen. Förstärkningsplåtar av stål runt lås och trycke, täckskyltar ingår. Längre skruv till 
panelerna. Stommen är förstärkt inuti med extra reglar. 2 st. separata monterade bakkantssäkringar Fas 1220. Längre och 
kraftigare skruv till gångjärn, slutbleck och låsspanjolett.



Fabriksgatan 2  |  456 47 Bovallstrand  |  Sweden  |  Phone +46 523-517 00  |  info@bovalls.com  |  www.bovalls.com

PANELER

Massivt trä, hyvlade i ett stycke, ej spårfrästa skivor. Panelerna är sor-
terade, matchade och lagda för hand. Panelerna är skruvade med en 
längre skruv än standard, vilket försvårar brytning av panelerna.

STOMME  RC3

Förstärkt inuti med extra reglar.

KARM

Massiva, det vill säga med ett och samma träslag rakt igenom. Dimen-
sion 52×92 mm. Förstärkningsplåtar av stål vid gångjärnen. Tät-
ningslist av silikon i dörrbladet. Karmarna har inte salningsspår som 
standard men vi kan fräsa detta mot tillägg. Samtliga säkerhetsdörrar 
levereras med förmonterade karmskruv. RC3 har extra karmskruv.

TRÖSKEL

Massiv iroko med slitskena av aluminium.

GÅNGJÄRN

Assa 3288, justerbara med bakkantssäkringar. RC3 har separata mon-
terade bakkantssäkringar, FAS 1220.

LÅSKISTA  RC2

Assa 2002 Connect, godkänd av försäkringsbolagen i säkerhetsklass 
3. Med hemma & borta, säkerfunktion. Förstärkt slutbleck.

LÅSKISTA  RC3

Trepunktslåsning, Assa MPL 2500, godkänd av försäkringsbolagen i 
säkerhetsklass 3. Med hemma & borta, säkerfunktion. Förstärknings-
plåtar till slutblecken samt runt lås och trycke, täckskyltar ingår.

GLAS

Våra glasade säkerhetsdörrar har ”smash & grab glas”, skyddsklass 
P5A. Glaset är uppbyggt med: 10,28 mm multi laminerat, 9 mm argon 
och 4 mm härdat superenergiglas. Glaset monteras med dolda 
stålvinkelskenor och limmas fast i konstruktionen. Klart glas som 
standard, etsat eller annat dekorglas mot tillägg. 

*Avlångt glas till RC2 kan beställas som tillval med bibehållen säker-
het men exkl. intyg.

Ek FSC® Freijo FSC®

Teak FSC®
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Teknisk fakta
SÄKERHETSDÖRR

Dörrmodell ............................................ Långö

Träslag .....................................Massiv oljad ek

............................................... Massiv oljad teak

..............................................Massiv oljad freijo

MÄRKNING

Säkerhetsklass RC2

Säkerhetsklass RC3

FSC certifierade

BESKRIVNING STARDARDMÅTT

Karmdjup .............................................. 92 mm

Min höjd KYM ............................................. 20M

Max höjd KYM ............................................. 21M

Min bredd KYM ............................................. 8M

Max bredd KYM .......................................... 11M

TILLVAL

Salningsspår

Avlångt glas .................................................RC3

.....................................................................RC2*


