
 
 

Tilbud gældene for E/F Nordre Munkegård 

 

 

Dørtype: Elite/Enkeltdør/ADUO D3  

 

 

Variant: Interiør    

Inbrudsklasse EN 1627 RC: 3+ 

Låsepunkter: 13 

Lydisolering: 39 dB 

Brandsikkerhed EN 16034: EI2 30 

Varmeisolering: U = 1,4 

Garanti låsesystem: 11 år 

Design som en almindelig dør, 51 mm dørtykkelse med behandling på 

kanten. 

 

 

 

Dørmål: Efter aftale tages nøjagtige mål af ADLO hos hver beboer   

Døroverflade: MDF – Indvendig/Udvendig 

Dørdesign: Glat – Indvendigt/Udvendigt  

 

Farve på dørblad:                                                                              Udv. farv

  

Indv. – besluttes af kunde under opmåling (frit valg mellem vores 

standardfarver) 

Udv. - OTM-505 (Mørk Kastanje) *krav fra forening  

 

Dørspion: Standard Krom (180 grader)  

Dørtætning: Elite                  

  

Beslag: Rostex T807: Firkant/Åbent/Håndtag/Krom (2110-0005)   

 

Sikkerhedscylinder: X-Line m. vrider (indvendigt) eller Nøgle-Nøgle efter ønske 

(5 nøgler følger med, samt et sikkerhedskort til at producere flere nøgler)  

 

 

Sikkerhedskarme: Elite – Farve ind./udv. RAL 9010 (Hvid) – måles af ADLO 

Dørtrin: Standard Geta (Mulighed for 4 forskellige farver, indenfor standard - besluttes af hver 

beboer under opmåling)  

 



Montering dørfløj, beslag:  ✓ 

Demontering af den gamle karm:  ✓ 

Montering karm:  ✓ 

Affald:  ✓ 

 

Indfatning ind.: Ny indfatning 15x92 mm (Med design)  

Indfatning udv.: Nuværende indfatning genbruges    

 

Samlet pris på ovenstående dør inkl. moms og montering: 16.700,- kr.  

 

Ekstra tilkøb:  

 

Ønskes der opgradering på lydisolering til 42dB er pris: 950,- kr.  

 

Ønskes der ekstra nøgler er pris pr. nøgle: 160,- kr.  

 

Ønskes der dørkæde er pris: 350,- kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønskes der dørvagt er pris: 1.080,- kr. (Bemærk: kan IKKE eftermonteres, SKAL bestilles 

med døren)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk: Tilbud er beregnet ud fra en klasse RC3 sikkerhedsdør i vores elite serie. Leveres med 

samme udseende som nuværende dør udvendigt, med mulighed for ændring af farvevalg på den 

indvendige dørside. Det forventes ikke at ADLO Sikkerhedsdøre står for genmontering af 

gammel ringklokke og evt. finish på området rundt om døren i form af maling, er ikke inkluderet 

i tilbuddet. 
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