
Med over 40 års erfaring tør vi  
godt kalde os for specialister

ÅBEN DØREN 
til vores verden af kvalitetsdøre,  
specialløsninger og professionel 
rådgivning.

BOLIGFORENINGER



CASE
BOLIGFORENINGEN AB ØRHOLM

 I Boligforeningen AB Ørholm valgte 
vi Safco som leverandør i forbindelse med 
udskiftning af facade- og bagtrappedøre. Det 
gjorde vi fordi deres priser var konkurrence- 
dygtige og vi kunne godt lide deres måde 
at arbejde på. Vi værdsætter, at det er den 
samme mand vi har kontakt til igennem 
hele processen. Safco har været en utrolig 
professionel samarbejdspartner og de svarer 
hurtigt på både telefon og mail. Vi kan varmt 
anbefale Safco.

Boligforeningen AB Ørholm

“

FAKTA OM RENOVERINGEN

Boligforeningen AB Ørholm renoverer 30 opgange på Nørrebro. Renovering omfatter bl.a. 
udskiftning af 30 facadedøre og 320 entredøre til bagtrappe. Renoveringen foretages af 
Københavns Total Entreprise.
 
Facadedørene i opgangene bliver udskiftet til døre med brand- og lydkrav på 30 min. brand og 
30dB lyddæmpning samt forbedret isolation med u-værdi på 1,0. Alle facadedøre bliver malet i 
københavnergrøn for at bevare ejendommens udtryk i gårdmiljøet.
 
Entredørene til bagtrappen bliver udskiftet til smukke fyldningsdøre som passer ind i 
ejendommens øvrige fremtoning. Disse døre er med brand- og lydkrav på 30 min. brand og 35dB 
lyddæmpning, samt klimaskærm til at modstå temperaturudsving mellem baggang og lejlighed.





Når du vælger Safco som leverandør 
til dit renoveringsprojekt får du...

Flotte entre fyldningsdøre 
i forskellige designs eller 
det helt enkle udtryk. Hvad 
passer ind i dit projekt?

Høj sikkerhed og lydisolering 
på både brand-, lyd og 
røgklassificerede døre.

Kvalitet og funktionalitet,  
uden at gå på kompromis 
med finish og design.

Modstandsdygtige døre som 
kan benyttes, hvor der er uens 
temperaturer på hver side af døren.

Få inspiration til  
dit næste dørprojekt 

i vores tekniske 
katalog for  

Safco Doors.

Vi samarbejder med lokale entreprenører med speciale i renovering og elevatorløsninger.



BREDT OG KONKURRENCEDYGTIGT SORTIMENT
Med Safco Doors får du adgang til en bred vifte af døre til mange formål  – bl.a. til bolig-, 
erhvervs-, hotel- og etagebyggeri. Du kan få alt fra kompakte døre, skydedøre til entré- og 
klimadøre, brand- og lyddøre, yderdøre samt ståldøre. Har du projektet, så har vi dørene, 
der passer.

DESIGN OG KVALITET 
Vi samarbejder med nogle af Europas største og bedste producenter, hvor design og 
kvalitet er et fokusområde. Sammen holder vi konstant øje med udviklingen, så vi 
til enhver tid kan tilbyde vores kunder produkter og løsninger, der er på forkant med 
tidens trends og tekniske krav. Søg inspiration på safco.dk

KOMPETENT RÅDGIVNING
Med mere end 40 års erfaring, har vi opbygget en stor viden og knowhow. Derfor er du 
altid sikker på at få en kompetent og professionel rådgivning, der hjælper dig sikkert 
i mål med dit projekt. Uanset projektstørrelse, så sidder vi klar til at yde den bedst 
mulige rådgivning.

2

3

1

3 GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE SAFCO SOM DIN FORETRUKNE DØRLEVERANDØR



Vi vil meget gerne fortælle endnu mere om  
fordelene ved at samarbejde med os.

Du er velkommen til at kontakte os:
Telefon +45 8682 6677 

Mail: info@safco.dk

Du kan også læse mere om os og  
se produkterne på safco.dk

Med over 40 års erfaring tør vi  
godt kalde os for specialister


