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Säkerhetsdörr med stomme  av stål och panel av äkta trä

Mahogny

Bra inbrottsskydd med säkerhetsklass 

3 (RC)

 

Kanske Sveriges tystaste  

säkerhetsdörr med en ljud- 

reduktion klassad till 44 dB

 

Testad mot brand och brandgaser en-

ligt BBR (Boverkets byggregler)

 

Utbytbara träpaneler och  

tätningslister

 

Äkta trä och stålstomme

WS3 levereras alltid med lås- och lås-

cylinder i högsta klass (SS-EN 12209, 

SS-EN 1303)

 

Komplett installation kan erbjudas

Ek Vit Mörk gabon

Vore det inte bra om man kunde få ett lås-

system med huvudnyckel men som endast 

fungerar när den boende beviljar tillträde?

Dörrens träyta eller färg på utsidan behö-

ver inte påverka dörrens insida. Insidan av 

dörren kan t.ex. väljas vit och det är inte så 

dumt när det råder olika åsikter och smak i 

bostadsrättsföreningen, inte sant?

Träfoder för utsidan som klär in stålkarmen 

ger ett elegant intryck och passar bra in i 

äldre fastigheter medan nyare hus ofta 

väljer ljusa, vita karmar.

Vår ambition är att finna de rätta valen för just 

er fastighet, i alla detaljer.
 

Säkerhetsdörr WS3

Det som skiljer Säkerhetsdörr WS3 från en vanlig 

tamburdörr är framförallt brand- och inbrottssä-

kerhet. Dessutom är dörren ljudreducerande med 

en ljudreduktion klassad till 44dB vilket är ett av 

marknadens bästa. Extrem täthet bidrar till att 

vardagligt matos, och i värsta fall, brandgaser vid 

eventuell brand inte sprids genom dörren.

Detaljer, t.ex. handtag, låssystem, brevinkast, 

fastighetsboxar och ringklocka finns i en rad olika 

utföranden och modeller.

Har du en bild av en säkerhetsdörr som en tråkig 

dörr av stål är det dags att tänka om. WS3 har 

visserligen en stomme av stål men panelen är av 

äkta trä. Det finns flera paneler att välja mellan 

och de är dessutom utbytbara liksom kant- och 

tätningslister. För oss är designen avgörande och 

lika viktig som dörrens skyddande egenskaper.

Du finner mer information på www.woodsteel.se

Välkommen in!



Ett certifikat/typgodkännande garanterar produktens tekniska egenskaper. 
Underliggande dokumentation är gediget och innefattar bland annat provningar av ackrediterade 

organ som till exempel CSI, Milano och SP/RISE i Borås.

Modul Väggöppning Inre 
Karmyttermått Karmdagmått Yttre 

Karmyttermått *)

9x20,7  900x2070 890x2060 800x2020 1000x2115

10x20,7 1000x2070 990x2060 900x2020 1100x2115

  9x21  900x2100 890x2090 800x2050 1000x2145

10x21 1000x2100 990x2090 900x2050 1100x2145

*) Inklusive foder

WOODSTEEL
TEC WOODSTEEL AB
Västerlånggatan 3
SE- 542 30 Mariestad

Tel: +46(0)501 710 54
www.woodsteel.se
info@woodsteel.se


