Öppna för ökad trygghet

Specialister på säkerhetsdörrar sedan 1978

Säkra dörrar är det enda vi gör
En dörr är inte bara något man passerar in och ut igenom, något
som hälsar välkommen eller stänger ljud, lukt, rök, gas, brand
och oönskade besökare ute. Idag är listan lång över alla de krav
som ställs för att en dörr ska få kallas dörr. Åtminstone om vi
pratar om säkerhetsdörrar.
På Robust började vi tillverka säkerhetsdörrar redan 1978 och dörrar
av stål är fortfarande det enda vi gör. Vårt fokus har gett oss möjlig
het att utveckla ett gediget kvalitets- och säkerhetstänkande. Och
en stark övertygelse om att det är just insidan som räknas.

Vad vi menar med säkerhetsdörrar

Lägenhetsdörrar i stål, smarta detaljer, säkerhetsklassade lås och
trygga garantivillkor. Stabila, lättmonterade och levererade på de
tider vi lovat. Allt med personligt engagemang. Det är säkerhetsdörrar för oss och ökad trygghet för dig.

En säker dörr är alltid brandklassad

Samtliga dörrar är brandklassade och utbudet stort även för dig med
extra höga krav på inbrottssäkerheten.

•

Trygga dörrar i stål

•

Enkla att montera och finjustera

•

Valfrihet i design

•

Smarta säkerhetsdetaljer och kvalitetslås

•

Korta leveranstider

•

Engagerad och kompetent rådgivning

•

Trygga garantivillkor

•

Uppfyller säkerhetsstandarder

Säkerhetsdörrar
Det är insidan som räknas
Säkerheten är alltid nummer ett i våra dörrar. Precis som de
karmar som omger dörren, bygger våra säkerhetsdörrar på en
stomme av stål. Steg för steg har vi utvecklat material och
konstruktion för att med marginal uppfylla de tuffaste säkerhetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Hårda krav är vår standard

Förutom att stå emot intrång enligt europeisk säkerhetsstandard
SS-EN 1627 uppfyller våra säkerhetsdörrar såväl brandklass som
gällande krav på brandgastäthet och ljudisolering.

Utseendet bestämmer du

Mått, mönster, målarfärg eller folie? När det gäller utseendet på
våra säkerhetsdörrar är möjligheterna stora. Med dekorlister och
dörrspeglar låter de sig även väl anpassas efter dina önskemål och
fastighetens specifika karaktär.

Säkerhetsklasser
Klass: RC3 · Standard: SS-EN 1627 · Angreppstid: 20 min varav
effektiv tid är 5 min Angrepp: med kofot, brytjärn, kofot, rörtång, skruvmejslar etc

Branddörrar
En brandsäker dörr är Robust
När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav
som de miljöer de monteras i.

Högsta klass på brandsäkerheten

Vår senaste dörr motsvarar en av de allra tuffaste brandklasserna.
Dörren uppfyller även brandgastäthetsklass Sa och Sm vilket innebär
att den hindrar spridning av brandgaser.

Brandluckor

Säkra brandluckor i stål, för såväl inomhus- som utomhusbruk.
Finns i olika storlekar och är brandklassade A90.

Brandklasser
Klass

Tid

Definition

El 30

30 min

Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning

El 60

60 min

Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning

A 60

60 min

Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning

A 90

90 min

Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning

A120

120 min

Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning
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