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Erbjudande gällande säkerhetsdörrErbjudande gällande säkerhetsdörr  
- Brf Nyboda 1- Brf Nyboda 1  
 
Hej! 
 
Säker Bostad har sedan tidigare monterat ca.30 st säkerhetsdörrar i er förening. Då det tidigare 
erbjudandet har löpt ut sedan en tid tillbaka går vi nu ut med ett uppdaterat erbjudande. Vi vill passa på 
att tacka styrelsen för fortsatt förtroende. 
 
En bra säkerhetsdörr 
Med en säkerhetsdörr får ni ett mycket bra inbrottsskydd och brandskydd samtidigt som den isolerar väl 
mot ljud, matos, lukter etc.   
Säkerhetsdörren levereras med ett mahognylaminat in- och utvändigt. Detta för att hålla det enhetligt i 
trapphusen. Som tillval kan man beställa en vit insida. 
Säkerhetsdörren levereras med tittöga, ringklocka samt två nya lås inklusive 5st nycklar till respektive 
lås. 
 

 
Säkerhetsdörr med mahognylaminat 

 
Är du också intresserad av en säkerhetsdörr? 
Kontakta ansvarig säljare Niklas Johansson - kontaktuppgifter enligt nedan - vid frågor och / eller om ni 
vill göra en intresseanmälan. Intresseanmälan är ej bindande. 
 
Offert 
I samband med er intresseanmälan skickas en offert ut som visar erbjudandet i sin helhet. 

Sista beställningsdag: fredag 29 mars 2019 

 
 
Med vänliga hälsningar,   

Niklas Johansson : 
Tel. direkt:   
E-post:   

ansvarig säljare 
08-400 251 98 / 073-518 51 98 
nijo@sakerbostad.se    (märk ämnesrutan med “Säkerhetsdörr - Brf Nyboda 1”) 

 
                                                        Se baksida för priser -----------> 

Säker Bostad 08-400 251 90 Bangatan 13  
556846-4688 sakerbostad.se 171 63 Solna    
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Pris - SB LSC RC3 Säkerhetsdörr 

1st SB LSC Säkerhetsdörr:  14 900 kronor inklusive moms 

 
 
Tillval 

Dörrblad med vit insida 
Mahognylaminat invändigt ersätts med vitt laminat 
 
 
Pris:   Kostnadsfritt tillval 

 

Dörrspärr 
Överfallsskydd där dörr kan öppnas utan att blotta dörröppningen 
 
 
Pris:   500 kr inklusive moms och montering 

 

Vredkåpa 
Skyddar låsvred invändigt mot manipulation genom brevinkast 
 
Pris:   750 kr inklusive moms och montering   

Säkerhetsbrevlåda* 
Monteras på insidan. Förhindrar insyn och skyddar låsvredet. Går att 
ha i ett självtömmande läge. 
 
*Vid val av säkerhetsbrevlåda är det ej nödvändigt med en vredkåpa. 
 
 
Pris:   1 500 kr inklusive moms och montering 

 

Elektroniskt tittöga med LCD-skärm 
Monteras på dörrblad invändigt. En levande bild från trapphuset syns 
på displayen. 
Vid uteblivet val ingår ett traditionellt tittöga i vidvinkel. 
 
Pris:   1 500 kr inklusive moms och montering 
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