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Säkerhetsdörr  
RC3 Rw 43 dB
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 säkehetskraven utan att för den 
skull göra avkall på utseendet. 

Egenskaper 

Säkerhetsklass: Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627,
   dimension B ≤ 11M, H≤22M.
Brandklass: EI 30/ A60, dimension B ≤11M, H≤ 22M.
Brandgasklass: Sa/Sm, dimension B≤ 11M, H≤ 22M.
Ljudklass: Rw 43dB
U-värde:  2,7 w/m2k

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm.
Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från 
  fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm. 
Isolering: Mineralull.
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. 
  Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdled och säkrade
  med 3 tappar i dörrbladetsbakkant. 3 gångjärn vid 
  MB≥11M eller MH>24M. Dörrblad är försett med nödvändiga  
  förstärkningar för inbrottsskydd.

Karm

Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från 
  fabrik alt. folierad.
Tröskel:  Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i ek
Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt
Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm.

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 säkehetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Egenskaper

Säkerhetsklass:    Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627,  
     dimension B ≤ 11M, H≤22M.
Brandklass:    EI 30/E 60/ A60, dimension B ≤11M, H≤ 22M.
Brandklass:    EI 30/ A30, med brevinkast, dimension B≤ 11M, H≤ 22M.
Brandgasklass:    Sa/Sm, med/utan brevinkast, dimension B≤ 11M, H≤ 22M.
Ljudklass:    R’w 35dB

Dörrblad

Tjocklek:    55,0 mm
Material:    Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad  
     i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.  
Isolering:    Mineralull
Konstruktion:    Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning.   
     Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdled. 
     Dörrbladen är säkrade med tre tappar i dörrbladets bakkant.
     3 gångjärn vid MB≥11M eller MH>24M.
     Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för  
     inbrottsskydd.

Karm

Materialval:    Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad  
     i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. 
Tröskel:     Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt
Isolering:    Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion:    Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt
Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm

Säkerhetsdörr SS-EN 1627

Anslagströskel

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 säkehetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Egenskaper

Säkerhetsklass:    Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627,  
     dimension B ≤ 11M, H≤22M.
Brandklass:    EI 30/E 60/ A60, dimension B ≤11M, H≤ 22M.
Brandklass:    EI 30/ A30, med brevinkast, dimension B≤ 11M, H≤ 22M.
Brandgasklass:    Sa/Sm, med/utan brevinkast, dimension B≤ 11M, H≤ 22M.
Ljudklass:    R’w 35dB

Dörrblad

Tjocklek:    55,0 mm
Material:    Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad  
     i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.  
Isolering:    Mineralull
Konstruktion:    Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning.   
     Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdled. 
     Dörrbladen är säkrade med tre tappar i dörrbladets bakkant.
     3 gångjärn vid MB≥11M eller MH>24M.
     Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för  
     inbrottsskydd.

Karm

Materialval:    Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad  
     i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. 
Tröskel:     Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt
Isolering:    Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion:    Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt
Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm

Säkerhetsdörr SS-EN 1627

Anslagströskel

Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpreste-
rande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar 
för bostäder, industri och offentliga miljöer.



Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.
Förstärkning:  Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning.
Tröskelalt.:  Tröskelplatta. Massiv ek på stålplatta (brandklass EI30). Solid ektröskel.
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring
   Abloy 8810 / 8811 och Roca. Urtag för magnetkontakt -
   observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.  
  Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver 
  extra urtag i vägg.
Dimensioner: Max 13,0M x 29,3 M.

 
Dimensioner och vikt

Enkeldörr M Karmdagmått
B x H mm utan 
tröskel

Karmtyp A, B, C
öppningsmått i vägg,
+20/-0 BxH +10/-5mm

Vikt (kg)

9 x 21M
10 x 21M
11 x 21M
12 x 21M

800x2045
900x2045
1000x2045
1100x2045

900x2100
1000x2100
1100x2100
1200x2100

96
104
112
121
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Med ”Se din dörr” teknologin som 
du hittar i vår app kan du enkelt se 

din dörr direkt i mobilen

Se hela sortimentet av dörrar  
i vår app eller på webben 

www.robust.se 

På webben hittar du fler  
produktblad, standardkulörer och 

monteringsanvisningar


