
Lösning för 
flerbostadshus
STEP elslutbleck är utrustade med en patenterad listtrycksteknik 

som höjer driftsäkerheten i alla typer av dörrmiljöer. Produkterna 

i Preload-serien är tack vare listtryckstekniken, sina små mått och 

höga kvalitet särskilt lämpliga att installeras i flerbostadshus. 

I många flerbostadshus är det ett vanligt problem att dörren efter en tid börjar 
kärva när den ska öppnas. Ofta innebär det att fastighetsskötaren måste rycka 
ut i tid och otid för att felsöka och återställa dörrens funktion.

Orsaken till den här typen av driftstopp kan bero på flera orsaker, exempelvis:

•  Att dörren har blivit lite skev

•  Tryck uppstår från tätningslisterna

•  Snö eller grus har samlats vid tröskeln

•  Temperaturskillnader på insidan respektive utsidan av dörren

•  Dörrautomatiken synkroniserar inte riktigt med låsningen

Driftsäkerhet som fungerar i verkligheten
För att förhindra den här typen av problem är alla STEP elslutbleck utrustade 
med en unik listtrycksteknik. Den patenterade tekniska lösningen ser till att 
dörren kan fungera normalt, även om den utsätts för tryck, och oavsett vad 
trycket orsakas av. STEP elslutbleck tål helt enkelt de påfrestningar som en 
dörr normalt utsätts för.
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När det måste fungera. 



STEP 30 Preload

STEP 40, 90 Preload

STEP 48, 98 Preload

STEP 92 Preload

STEP 60 Silent

STEP Preload – ett bra val för 
flerbostadshus

Preload-serien består av sex elslutbleck som passar dörrmiljöer med 
normala säkerhetskrav, vilket innefattar de flesta flerbostadshus.

Rejäla konstruktioner med minimala mått
Samtliga elslutbleck i Preload-serien har en hög brytstyrka och är testade 
för att tåla en hög öppningsfrekvens. Det är rejäla konstruktioner med 
minimala mått och en hög andel rostfritt stål vilket ger dem ett högt 
korrosionsskydd. I kombination med listtryckstekniken gör dessa 
egen skaper dem lämpliga att montera i alla typer av dörrmiljöer i 
flerbostads hus, som entrédörrar, förråd, tvättstugor, cykelrum och 
andra allmänna utrymmen. 

•  STEP 30 Preload - Med små mått som passar in i redan befintliga  
                                    urtag för enkla elslutbleck

•  STEP 40 Preload - Ordinarie låsning för normala säkerhetskrav

•  STEP 90 Preload - Marknadens minsta brandklassade elslutbleck

•  STEP 48 Preload - Elslutbleck med ett fast urtag för utlåsning av 
                                    rak eller hakregel

•  STEP 98 Preload - Brandklassat elslutbleck med fast urtag för 
                                    utlåsning av rak eller hakregel

•  STEP 92 Preload - Dubbla vridfall för dörrar med dörrautomatik

STEP 60 Silent höjer intrångssäkerheten
Vid de tillfällen det finns behov av att förstärka säkerheten ytterligare, till 
exempel i källardörrar eller cykelförråd, är STEP 60 Silent är ett lämpligt 
alternativ. Det kraftiga elslutblecket är utrustat med en spärrkontakt, 
ett elektriskt manövrerat knackskydd samt tål en högre brytstyrka, vilket 
ger en hög intrångssäkerhet. Vid behov kan dörrmiljön med fördel även
kompletteras med ett STEP brytskydd. 

Montagestolpar och tillbehör
Till elslutblecken finns ett brett utbud av montagestolpar i rostfritt stål 
anpassade för de flesta typer av dörrkarmar. Vi utvecklar ständigt vårt 
sortiment av montagestolpar och andra tillbehör så att det alltid ska 
finnas en lösning som passar.

STEP i Stockholmshem
En av våra nöjda kunder är Stockholmshem, Stockholms största 
bostads bolag. De har monterat ett stort antal STEP elslutbleck i 
både entrédörrar och dörrar till gemensamma utrymmen. De väljer 
dessutom ofta att installera samma typ av elslutbleck i samtliga dörrar, 
något som ger stora fördelar vid montage, drift och underhåll.

Vi hjälper dig till rätt lösning
Vi har lång erfarenhet av projektering i både små och stora bostadshus 
och med marknadens bredaste sortiment har vi en lösning som passar 
dig och dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig!
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