
SÄKERHETSDÖRRAR



La sicurezza con il vostro stile

Special är vår standard



       Brf i Bromma

“Vi valde dörrar från Torterolo&Re p.g.a. 

bäst ljudreduktion och säkerhet”
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Tillverka rundade detaljer i en massiv konstruktion 

med begränsad tjocklek, på en stomme som står 

emot borrmaskin, yxa, bågfil och andra verktyg, är 

en perfekt kombination mellan snickeri och tekniska 

egenskaper.
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Förening i Vasastan, Stockholm, ville 

skapa en visuell höjd av trapphuset. 

Designen på dörrens panel kallas helfransk 

och med de stående speglarna skapas en 

känsla av höjd och rymd i hela trapphuset.
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Brf Östermalm, Stockholm.

Säkerhetsdörrar med brevinkast, slät yta av fanerad 

ek. Föreningen valde en design som passade deras 

fastighet perfekt. Beslag i rostfritt tillsammans med en 

graverad namnskylt ger ett exklusivt intryck.
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Profiler i dörrars speglar och foder 

reproduceras ofta från de ursprungliga dörrarna. 

Pardörrar från 1889 byttes till riktiga 

säkerhetsdörrar. Brf. Kungsholmen.
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Designade av Pininfarina. Modellen är Dream och är

i detta fall i kulören Ferrari Giallo.

Säkerhetsklass 4 och ljudreduktion om 41dB. 

Med dörrar ur vår Pininfarina serie sätter du definitivt 

en unik prägel trapphuset eller fasaden. 

Dörrarna är installerade i Malmö.
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Pardörrar i säkerhetsklass 4, den högre 

säkerhetsklassen. Dessa dörrar är installerade i en 

förening på Östermalm i Stockholm. Ådringsmålad 

utsida och täckmålad insida, vackert.
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Helrenovering av trapphus, Brf Östermalm i 

Stockholm. Exklusiva överljus ger dörren en 

höjd och en exklusivitet den annars skulle 

sakna. Dörrarna som byttes ut var små och 

installerade under 70-talet. För att få dörren 

visuellt större valdes långa stående speglar 

överst tillsammans med ett unikt överljus.
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Helmotoriserade 

modellen LINX. LINX kan både integreras med 

ett externt passagesystem eller fungera helt 

självständigt. Dörren har nämligen ett inbyggt 

passagesystem och batteripaket. 

Säkerhetsklass 4? Givetvis.
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Narvavägen i Stockholm är en vanlig adress 

för pardörrar. Dörrarna är i körsbär och med 

glasillustration för utsida och insida.
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Säkerhetsdörrar på Jarlaplan i 

Stockholm. Intarsian i dörrarnas 

speglar har en avvikande 

fiberriktning. En exklusiv teknik 

av snickeri, givetvis från Italien. 

Träslaget är en sydamerikansk 

odlad mahogny med den gamla 

tidens elegans, som riktig 

mahogny helt enkelt.
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Brf i Vasastan valde en design i enlighet med 

ursprungsdörrarna. En relativt unik speglings-

formation. Täckmålade i en lätt grön kulör. Gård-

shusets dörrar fick en varm vinröd kulör
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Brf på Kungsholmen i Stockholm. 

Fastighetens väggar var inte raka och fick 

kompenseras med vår specialanpassad tvåde-

lade karm som är standard på alla våra modeller. 

Justeringsmöjligheter i alla leder gör att installa-

tionen kan hålla samma kvalite som dörrarna.
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På Kungsholmen i Stockholm 

valde man dörrar i kulör likt de 

ursprungliga dörrarna. Varje 

lägenhetsinnehavare finansierade 

själv sin dörr. Vissa valde 

servicelås, andra utan. Tryckena är 

exklusivt framtagna för just denna 

förening.
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Marknadens tekniskt bästa säkerhetsdörr.

Om den är estetiskt tilltalande är upp till 

Er att avgöra.

Torterolo & Re 

info@torteroloere.se

www.torteroloere.se

SÄKERHETSDÖRRAR


