
 

 
ProGuard ApS – Styrmandsvænget 236 – 6710 Esbjerg V 
Tlf: 53 88 87 87 – info@proguard.dk – www.proguard.dk 

 

 

WeSECURE Basic 3 Sikkerhedsdør 

Basic er en sikkerhedsdør der byder på al den sikkerhed og komfort man kan 

forlange af en sikkerhedsdør i sikkerhedsklasse 3.  Designet er dansk og der er 

lagt stor vægt på at skabe en flot dør der passer ind i alle sammenhænge og 

bygningstyper. Specifikationerne er omfattende og imponerende: 

Specifikationer: 

Karm i 2 mm galvaniseret stål til fugning fra begge sider 

Glatte hvide beklædningspaneler, ud- og indvendig. Udskiftelige 

Sandwich konstruktion med flere plader i 2 mm stål 

Bundstykke i hårdtræ 

Dørspion 

Dørkæde/ Open view. 

Greb og besætning i standard Silver, ud- og indvendig 

Nøgle ude, vrider inde 

Sikkerhedscylinder, inkl. 5 stk. nøgler og nøglekort 

Boresikring for cylinder og låsekasse 

Multipointlås – 3 punkt låsesystem 

Nokker,  der låser mellem dørblad og karmens bagkant 

Multijusterbare hængsler på kuglelejer, der er helt vedligeholdelsesfrie 

Alt er gennemisoleret med rockwool for isolering, varme, lyd og lugte 

Dør og karm er pulverlakeret i RAL 9010 

Døren er overfalsede, hvilket betyder: 

- Højere dB. Isolering. 

- Bedre isolering mod vindtryk og lugtgener fra naboer. 

- Højere sikkerhed mod brand & indbrud. 

Tekniske data: 

Indbrudsklasse: Klasse 3 (Wk3 & RC3) 

Lydisolering: Standard 43 db 

Thermisk isolering/ U-værdi: 1,4 W/ (m2*K) 

Brandmodstand/ Certificering: EI 30 

Dørene fremstilles på mål. 

Opgraderingsmuligheder: 

Farvevalg – alle RAL farver er mulige 

Besætning og greb i mange varianter og materialer, rustfri stål, messing – rund eller langskiltet 

Glat panel indvendig i anden farve end udvendig 

Synkroniserede nøgler til flere døre 

Låsesystem efter eget valg, også motorlåse 
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WeSECURE Copenhagen 3 Sikkerhedsdør 

Copenhagen er en opgradering af Basic og tager især sigte på at kunne falde 

naturligt ind i ældre og bevaringsværdige ejendomme. Specifikationer og 

sikkerhed er som i Basic 3, men her er døren forsynet med et udvendigt panel, 

udformet som en klassisk ældre københavnsk fyldningsdør.  

Copenhagen gør det muligt at opgradere sikkerheden i lejligheder og beboelser 

i den ældre boligmasse, uden på nogen måde at gå på kompromis i forhold til at 

bevare ejendommens særegne identitet. Sikkerhed på en æstetisk måde. 

Opgraderingsmuligheder: 

Farvevalg – alle RAL farver er mulige 

Besætning og greb i mange varianter og materialer,  

rustfri stål, messing – rund eller langskiltet 

Glat panel indvendig i anden farve end udvendig 

Fyldningspanel indvendigt 

Synkroniserede nøgler til flere døre 

Låsesystem efter eget valg, også motorlåse 

WeSECURE Retro 3 Sikkerhedsdør 

Retro deler ligeledes specifikationer med Basic døren, men er opgraderet med 

laminats paneler i træ look i de gængse træsorter der kendetegner 70’ – 80’ og 

90’ernes boligbyggeri. Der er ikke tale om en på klæbet ”træ lignende folie” 

men derimod en stærk og ridsefast laminatplade – der kendes fra bordplader og 

laminats gulve af høj kvalitet. Standard er: Bøg, Eg, mahogni og teak. Med en 

Retro dør er det muligt at bevare den tidslomme ejendommen er bygget i og 

samtidig bringe sikkerheden helt up to date. 

Opgraderingsmuligheder: 

Besætning og greb i mange varianter og materialer,  

rustfri stål, messing – rund eller langskiltet 

Andre træsorter eller strukturer 

Synkroniserede nøgler til flere døre 

Låsesystem efter eget valg, også motorlåse 

 

WeSECURE Supreme 

Her er alle parametre i spil, vi designer ganske enkelt din dør efter dine ønsker og specifikationer – indenfor 

sikkerhedsklasserne 3 – 4 og 5.  


