
LASTENBOEKBESCHRIJVING GEPANTSERDE DEUR  ‘FORGES G3 75’ 
 
Type kader : 3 zijden van 20/10e mm voor gelijkliggend kader gelast 

in buisvorm of renovatiekader in Z of buisvormig (L) of 
in te metselen kader 

 
Type deurblad : deurbladdikte 58 mm 

met bijgeleverde afdichtingsstrip (6*15mm) 
onderkant deurblad is max 10 mm inkortbaar 
automatische tochtplint 

 
Samenstelling van de deur : staalplaat aan binnen- en buitenzijde, dubbele brandwerende 

gyprocplaat van 10 mm, pantsering van 30/10e (THLE), 
rotswol als thermische isolatie (optie) 

 
Type pantsering : metaalplaat in THLE (very high limited elasticity) met 

dikte van 30/10e 
 
Manier van draaien : 3 kogelpaumellen van 140 mm regelbaar in hoogte en diepte ; as : 

diam 10 mm, kern : diam  25mm + 5 dievenklauwen : diam 10 mm 
 
Type slot : 5 puntslot waarvan 4 x 3 stalen schuifpennen en 1 verstevigde 

dubbele centrale schoot waarvan de slotkast beschermd is door 
mangaanstalen afdekplaat met een semi-automatische 
kierstandhouder (totaal : 14 pennen + 5 dievenklauwen) 

 
Certificaat APSAD   : A2P*** (3sterren) Franse normering 
 
Veiligheidscilinder : monobloc 787.Z cilinder  

Stil openen en sluiten met 1 sleutelomwenteling 
 
Bescherming veiligheidscilinder  : ronddraaiend veiligheidshuls in mangaanstaal (diam 35mm)  
 
Aantal sleutels    : 4 in een verzegeld zakje met bijgevoegde eigendomskaart 
 
Inbraakwerendheidsniveau  : volgens Franse norm  NF20.320 : niveau 5 ; certificaat 

a2P BP3 (max. niveau) 
 
Benor/ATG    : 30 min brandwerend 
 
Akoestische afzwakking   : - 40 dB (met akoestische kit in optie) 
 
Thermische isolatie van het deurblad  : Kv= 1,61 W/m²/°C (met thermische kit in optie) 
 
Afwerking binnenkader   : electro-verzinkt of voorgeschilderd in wit (ral 1013)of  

 bruin (ral 8014) 
 
Afwerking deurblad   : - voorgeschilderd wit of bruin (standaard)  

- 5 verschillende afwerkingen (geplastificeerd) : licht of 
donker eik, licht of donker mahonie, teak 

- 6 tinten fineerhout ; 6 mm dikte : licht of getaande eik, 
licht of donker mahonie,esdoorn of aniegré 

- MDF 
 

Deurbeslag binnenkant   : kruk op messingplaat met bediening voor kierstandhouder  
 
Deurbeslag buitenkant : vaste knop, kruk, vleugel op messingplaat of een centrale 

siertrekker, 
Optie : controlecilinder (voor extra vergrendeling van slot) 

 



 
GEPANTSERDE DEUR FORGES G375 
 
Mechanische kenmerken van het slot 
• Een geïntegreerd slot van het type FORTISSIME  T. 
• Doornmaat : 64 mm; asafstand 70 mm , krukgat 8 mm 
• Dagschoot keerbaar, diameter sectie 18mm, uitsprong 12 mm 
• Centrale nachtschoot : 2 ronde schoten van 18 mm diameter, uitsprong 21 mm, versterkt met anti-

doorzaagstaafjes, kan een druk van 14 kN ondergaan. 
• Vier drievoudige pennen van diam. 18 mm, uitsprong 27 mm uit gemeten vanaf het deurblad. 
 
Vergrendeling 
• De pennen zijn bedienbaar door onafhankelijke staven die zich met behulp van de centrale slotkast 

voortbewegen 
• Elk blok van 3 pennen kan een druk van 12 kN ondergaan 
 
Normering en certificatie 
• Niveau 3 volgens inbraakwerendheidsnorm NFP 20.320 (Franse norm) ; certificaat a2p BP3 (max.) 
• Slot A2P *** (drie sterren) , voorzien van een geïntegreerd gepatenteerd slotblokkeersysteem 
• De cilinder 787.Z is voorzien van een beschermhuls 
• Fabrieksgarantie : 2 jaar 


