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deurblokken

Gepantserde

Laten we
de puntjes nu voor eens en

altijd op de i zetten!



Men mag een “deurbepantsering”
(het versterken van een deurblad met een gewone staalplaat)

niet verwarren met een

“gepantserd deurblok”.

Het gepantserde deurblok is 
een volledig beveiligingsgeheel:

een ingebouwd veiligheidsslot,
+

een centrale bepantsering,
+

een stalen kader,
+

een regelbaar, versterkt draaisysteem 
dat beschermd is door niet-uitneembare

dievenklauwen.

De gepantserde

deurblokken van

het Fichet-gamma

hebben niet alleen

uitstekende

INBRAAKWERENDE

EIGENSCHAPPEN,

maar kunnen tevens

voldoen aan uw

beschermingsnoden

op het vlak van:

• VUUR,

• LAWAAI,

• KOUDE,

• EN WAPENS.

Gepantserde deurblokken: opg epast voor een “misleidend
taalgebruik”!

Voorbeeld van een deurblok met een a2p BP 3-certificaat

staalplaat met een dikte van 75/100ste mm
brandwerend materiaal
rotswol (optioneel)
pantserplaat in extra hoge kwaliteitsstaalplaat
(THLE) met een dikte van 30/10de mm 
3 stalen kogelscharnieren
5 conische niet-uitneembare dievenklauwen 
(diameter 15 mm)
automatische plint
gelast stalen kader met een dikte van 20/10de mm
4 driedubbele zijdelingse schuifschoten
inbraakbeveiligingssysteem
hogeveiligheidscilinder
dubbele, niet door te zagen centrale schoot
halfautomatische kierstandhouder
afdichting
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Het Centre National de Prévention et de Protection (C.N. P. P.*)
levert, voor het Franse grondgebied, de a2p certificaten af
voor “sloten” en “deurblokken”.

Elk onderdeel moet voldoen aan zeer precieze en strikte
specificaties inzake inbraakwerendheid:

■ de deurblokken
- norm NF P 20.320: niveaus van 1 tot 5 (maximum);
- a2p BP-certificaat: niveaus “a2p glazen deur”,
“a2p BP 1”, “a2p BP 2” en “a2p BP 3” (maximum)

De testen voor de a2p certificatie van deurblokken zijn 
gebaseerd op de Europese normen ENV 1627 - ENV 1630.

■ de sloten
- a2p-certificaat: niveaus “a2p★”, “a2p★★” en
“a2p★★★” (maximum).

De niveaus staan voor de tijden die de onderdelen weerstaan aan
inbraakpogingen.

We raden u dan ook aan om te controleren of de producten die
u aangeboden worden wel over de nodige certificaten en
goedkeuringen door de verzekeringsmaatschappijen beschikken.

Belgian Organization for
Security Certification
(BOSEC)
levert in België een
certificaat af voor de
inbraakwerendheid
van de deuren volgens de
norm EN 1627 en het
referentiesysteem
CTK 3.1 uitgegeven door
ASSURALIA.

BOSEC
• CEN: Klassen 1 tot 6 (maximum)

volgens EN 1627
• CEA: Klassen 0 tot 4 (maximum)

volgens CTK 3.1

* a2p BP: G 351, G 171, G 371, G 372, G 375, G 071 en
FORSTYL.

BOSEC: G 351, G 371, G 372 en G 375
* de officiële lijst met de producten die van het C.N.P.P. een certificaat kregen, vindt u op de
site www.cnpp.com.

Heeft uw gepantserde deurblok wel een certificaat?

Alle Fichet-deurblokken

kregen een certificaat*.

Fichet Serrurerie

Bâtiment ontwerpt en

vervaardigt in Frankrijk

elk van de onderdelen

waaruit de deurblokken

opgebouwd zijn.

De onderneming

beschikt trouwens over

een Kwaliteits-

managementsysteem

dat het ISO 9001-

certificaat kreeg.



■ Het weerstandsniveau dat volgens 
de NF-norm aan een gepantserd 
deurblok (slot +  deurblad + metalen 
kader) toegekend wordt, is levenslang
geldig. Hoe recenter de testen, hoe beter
de materialen tegen inbraakpogingen
bestand zijn.

■ De certificaten a2p “slot” en a2p
“deurblok” worden afgeleverd voor een
duur van 6 jaar. Het BOSEC-certificaat
(inbraakwerendheid) is geldig voor een
duur van 3 jaar.
Na afloop van deze periode moeten de
producten opnieuw de testen ondergaan
om hun certificaat te behouden.

De gepantserde deurblokken evolueren.
De inbraaktechnieken ook...
Aarzel dan ook niet om de certificaten 
of de rapporten aan te vragen waaruit blijkt
dat uw uitrusting aan de norm voldoet.

De certificaten die

door het C.N.P.P.

en door Bosec

afgeleverd werden

zijn recent en 

up-to-date.

Ze staan dan ook

garant voor een

optimale betrouw-

baarheid met een

doeltreffende

weerstand tegen

de meest recente

inbraak-

technieken.

Voldoet uw deurblok nog steeds aan de normen?



■ Het niet-
uitneembare 
systeem
De scharnieren zijn een 

bijzonder gevoelig (of zwak)

punt als het op inbraakpogingen

met een koevoet aankomt.

Het gaat hier dus om het 

induwen of uitlichten van de  deur.

Het draaisysteem is verplicht

te versterken met dieven-

klauwen die in het metalen

kader van het gepantserde 

deurblok grijpen.

■ Het metalen
kader
Dankzij een gelast kader,

dus uit één enkel stuk,

is het mogelijk om de

deur steviger aan de muur

te verankeren en wordt zo

voor een optimale

bescherming gezorgd.

Een gecertificeerd slot alleen volstaat niet om de
volledige bescherming van een deur te garanderen.
De niet door het slot beschermde delen, zoals het
deurblad en de hengsels, zijn de zwakke punten
wanneer men  met een koevoet probeert in te breken
of wanneer men de deur wilt intrappen…
Een gepantserd deurblok met een a2p BP en Bosec-
certificaat is hierop natuurlijk wel voorzien.

Wat zijn de belangrijkste zwakke punten die u moet nagaan?

■ De dikte van de bepantsering
De ingebouwde bepantsering van hoge-kwaliteitsstaal

biedt een grote weerstand tegen inbraakpogingen d.m.v.

het indrukken of het uitsnijden van het deurblad.

■ De weerstand van het slot
Het slot van een gepantserd deurblok moet bijzonder

goed bestand zijn tegen inbraakpogingen d.m.v. fijn

openen, zagen, boren en uitrukken. Het a2p en het Bosec-

certificaat zijn een bewijs van de inbraakwerendheidsgraad.

Fichet Serrurerie

Bâtiment ontwikkelt

reeds meer dan 30

jaar gepantserde 

deurblokken op

maat die het 

resultaat zijn van 

exclusieve en 

vernieuwende 

technologieën.

Als blijk van

onbetwist

vertrouwen zijn ze

goedgekeurd door

de verzekerings-

maatschappijen.



Om aan uw

verwachtingen te

voldoen, worden

de gepantserde

deurblokken van

Fichet aangeboden

met een ruime

keuze aan

uitrustingen en

afwerkingen zodat

uw deur een

decoratie-element

op zich wordt.

Voortaan sluiten

schoonheid en

veiligheid elkaar

niet langer uit.

Een keuze in houtpanelen 
aangepast aan uw stijl.

Kan uw gepantserde deurblok ee n hoge veiligheid combineren
met schoonheid?

■ Bescherming moet
niet noodzakelijk
synoniem zijn met
opsluiting.
Vergewis u ervan 
dat uw gepantserde
deurblok in uw
moderne of
klassieke interieur
past zonder dit 
in waarde te
verminderen.



Een investering lijkt enkel duur ... vóór een inbraak.
Voor 68 % onder u blijft het meest traumatiserende
bij een inbraak het verlies van voorwerpen met een
sentimentele waarde en heeft slechts 16 % spijt van
de kostbare voorwerpen en het geld.1

■ Het gewenste beschermingsniveau: Wat ook het gezochte

beschermingsniveau mag zijn, we raden u aan iets meer te

investeren in een goede gepantserde deur in plaats van hierop

te besparen: niet enkel zal de betrouwbaarheid kleiner zijn,

vroeg of laat riskeert u het zich te beklagen.

■ Een BTW van 6 % in plaats van 21 %: bij gebouwen van meer

dan 5 jaar geniet u voor de plaatsing van een gepantserd deur-

blok van een verlaagd BTW-tarief van 6 %2 en dit zowel op de

uitrusting zelf als op de eigenlijke plaatsing.

■ Is de plaatsing in de prijs begrepen: ga steeds na of de prijs van

de uitrusting all-in is en ook de plaatsing van de deur omvat.

U laat in elk geval best eerst een gratis bestek opmaken.

1 SOFRES-enquête - Observatoire de la sécurité ASSA ABLOY (2001 - Frankrijk).
2 Voor alle producten, leveringen en plaatsing onderworpen aan de BTW-verlaging.

De Fichet-producten

bieden u de garantie

van de beste 

prijs / kwaliteit

verhouding, ongeacht

het gekozen

beschermingsniveau.

Dit alles is mogelijk

gemaakt dankzij een

ijzersterk produktie-

apparaat en ons

permanente streven

naar perfectie.

Dingen van onschatbare waarde beschermen vraagt een 
weloverwogen investering.



De Point Fort

Fichet-specialisten 

zullen alles in het 

werk stellen om 

U de beste en

voor U meest

adequate

oplossing voor te

stellen, aangepast

aan uw behoeften

en uw budget.

De betrouwbaarheid van een gepantserd deurblok
hangt natuurlijk ook af van de plaatsingskwaliteit.

Door de aankoop van een gepantserd Fichet-deur-
blok, krijgt u niet enkel de garantie van producten
die uitstekende prestaties leveren, maar geniet u
tevens van een onberispelijke servicekwaliteit.

■ Een netwerk met 400 specialisten in Europa die
uitgekozen en permanent gevormd worden in de
meest geavanceerde veiligheidstechnieken.

■ Een snelle en nette plaatsing van uw deur op
maat, met een minimum aan werk.

■ Regelmatig geactualiseerde informatie op

www.fichet-pointfort.com

■ Een garantie van 2 jaar op de stukken en het
uurloon.

■ Een verzekering voor het verlies of de diefstal
van de sleutels gedurende één jaar.

Onderschat ook de service vóó r en ná verkoop niet!


