
 

Din nya säkerhetsdörr 

 

I detta informationsblad finner du information om din installerade säkerhetsdörr från Säker 

Bostad AB. Har ni funderingar kring er nya dörr kan ni alltid kontakta vårt kontor. 

Ni hittar mer information om Säker Bostads säkerhetsdörr och en teknisk specifikation på 

www.sakerbostad.se. 

 

 

 

 

 

Låsinformation 

UNDERLÅSET 

Det undre Assa – låset är ett så kallat ”hemmalås”. Det låser ni med nyckel från utsidan och 

vred från insidan när ni är hemma i lägenheten. 

ÖVERLÅSET 

Det övre Mottura- låset är ett extralås som man endast skall låsa när ingen befinner sig i 

lägenheten. Detta för att snabbt kunna utrymma vid en eventuell brand eller annan 

nödsituation i er lägenhet.  

Vi rekommenderar att alltid låsa båda låsen från utsidan när det inte finns någon inne i 

lägenheten. 

                                      Öppning och stängning 

När ni låst er nya dörr och trycker ner handtaget för att försäkra er om att dörren är låst så 

trycks dörren ut av spänningen i tätningslisten. Det gör att låsen kan vara tröga att låsa upp 

eller att dörren kan uppfattas som otät. Tryck då lätt på dörren från utsidan alternativt dra 

den emot er från insidan tills ni hör ett klickljud.

Forts på baksidan… . 
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http://www.sakerbostad.se/


Övrig information 

Vem kontaktar jag om fel uppstår? 

Om ni har problem med er säkerhetsdörr under garantitiden, kontakta alltid Säker Bostads 

serviceavdelning i första hand. Montagefel eller mindre akuta fabriksfel åtgärdas normalt 

inom två veckor. Ring reklamation/ service på tel. 08-400 251 90 mellan 9:00-11:00 

måndagar och fredag eller maila på service@sakerbostad.se 

Vid akuta låsproblem nattetid, kontakta din lokala låssmed. 

 

Hur håller jag min dörr ren? 

Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd inte starka lösningsmedel som skadar ytskiktet. 

Hur beställer jag fler nycklar till min dörr? 

Kontakta Styrelsen, cylindern ingår i föreningens låssystem. 

 
 

 

Tack för att ni har valt att investera i en ny säkerhetsdörr från Säker Bostad AB! 

 

 

 

  

 

Säker Bostad AB 

Bangatan 13 

171 63 Solna 

Tel. växel: 08-40025190 

info@sakerbostad.se 
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