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INBRAAKWEREND BESCHERMINGSPAKKET.
HOUD INBREKERS BUITEN EN VOORKOM POGINGEN TOT INBRAAK VIA UW ENTREE
De vraag naar inbraakwerende deuren in zowel openbare als particuliere gebouwen groeit wereldwijd.
Volgens statistieken van de politie vindt er om de paar minuten een inbraak plaats. Onze geavanceerde
en RC3 gecertificeerde roldeuren voor nachtafsluiting bieden u de gemoedsrust die u nodig hebt,
wetende dat we deze grondig hebben getest om ultieme bescherming te garanderen.
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OVERZICHT

GEAVANCEERDE ROLDEUREN

Uit onderzoek is gebleken dat 90% van

Onze inbraakwerende RC3-roldeuren zijn ideaal voor

alle inbrekers opportunisten zijn die gretig

situaties waarbij de entree en gevel integraal onderdeel

gebruikmaken van een ontoereikende

uitmaken van het beveiligingssysteem en een hoge

beveiliging van een gebouw. Meestal zijn ze

mate van inbraakwerendheid vereist is. Naast de extra

niet uit op specifieke voorwerpen, maar slaan

veiligheid en beveiliging behouden onze deuren de

ze daarentegen toe zodra ze hun kans schoon

voordelen van een draaideur, zoals energiebesparing

zien om er in korte tijd met gestolen goederen

en tochtwering. In veel gevallen stellen verzekerings

vandoor te gaan.

maatschappijen inbraakwerende entrees zelfs als
directe eis. Dit type beschermingspakket vermindert

Een poging tot inbraak duurt meestal niet

het risico op diefstal van waardevolle goederen

langer dan vijf minuten en bij slechts één op

en beperkt het risico op nevenschade in het proces

de 100 gevallen wordt toegang verkregen

tot een minimum.

door het breken van de glazen panelen. Deze
bevindingen hebben ertoe geleid dat er in de
hele bouwsector maatregelen zijn ontwikkeld om
pogingen tot inbraak te vertragen en gebouwen
te beschermen tegen indringers.

GECERTIFICEERDE KLASSE 3
INBRAAKWERENDHEID
Wij bieden goedgekeurde inbraakwerende pakketten
conform RC3 voor zowel onze draaideuroplossingen
als onze beveiligingsdeuren en -sluizen, zoals
hiernaast weergegeven:

Belangrijkste kenmerken:
✓✓ Roldeuren met meerdere beveiligde
vergrendelingspunten
✓✓ Roestvrijstalen vloergeleiding, versterkte profielen
en schokbestendig glas om de integriteit van
de constructie tijdens pogingen tot inbraak te
garanderen
✓✓ Volledig automatisch en op afstand bedienbaar
Beschermingspakket voor de Circlelock
beveiligingssluis
Voor onze Circlelock Combi en Circlelock Solo
beveiligingssluizen is een ander inbraakwerend pakket
ontwikkeld. Deze beveiligingssluizen voorkomen
ongeautoriseerde toegang tot beveiligde ruimtes met
behulp van verschillende verificatiesystemen. De zware
inbraakwerende constructie draagt bij tot een nog
hoger beveiligingsniveau. De Circlelocks worden vaak
gebruikt in overheidsgebouwen, banken, datacenters
en op luchthavens.
Belangrijkste kenmerken:
✓✓ Nachtschootvergrendeling van het buitenste
deurpaneel
✓✓ Roestvrijstalen vloergeleiding, versterkte profielen
en schokbestendig glas om de integriteit van
de constructie tijdens pogingen tot inbraak te
garanderen

VEILIGHEID, WET- & REGELGEVING
De inbraakwerende beschermingspakketten zijn
gecertificeerd door geaccrediteerde testinstituten
en voldoen daarmee aan de van toepassing zijnde
internationale normen NEN-EN 1627 en NEN-EN 356. In
deze normen staan de voorschriften en testmethoden
gespecificeerd voor inbraakwerende bouwelementen
van deuren voor voetgangers, ramen, gevels, roosters
en rolluiken. De positieve resultaten van deze tests
zijn aantoonbaar met officiële certificaten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
✓✓ Automatisch en op afstand bedienbaar voor
eenvoudige bediening
✓✓ Rechtstreeks schakelen tussen dag-, nachten beveiligde bedrijfsmodi
✓✓ Beveiligde doorgang in combinatie met
vergrendeling conform RC3
✓✓ Onmiddellijke lockdownfunctie (bijv. in het geval
van protesten, rellen of terreurdreigingen)
✓✓ Automatische winterstand tijdens uren buiten
piekperioden om voor interne comfortverbetering
en energiebesparing
✓✓ Besparen op verzekeringspremies

COMPATIBELE PRODUCTEN
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Tourlock 180
Circlelock Solo
Circlelock Combi
Tourniket
Tournex
Twintour

Neem voor informatie over en belangrijke functies
van onze andere compatibele producten contact
op met uw entry expert.

POGING TOT INBRAAK
WEERSTANDS
KLASSE

TESTDUUR

WEERSTANDSTIJD
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TOOLSET

Diverse handgereedschappen, wiggen,
koevoet van 71 cm

STATISCHE BE
LASTING

DYNAMISCHE
BELASTING

PANEEL
VULLINGEN

MAX. BELASTING VERGRENDELINGSPUNT (N)

VALHOOGTE ZANDZAK (CM)

GLASTYPE

6000

75

P5A
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Beschermingspakket voor de Tourniket draaideur
Vanwege het grote diameterbereik van 1600 tot 3800
mm en de verscheidenheid aan configuraties, komt
u onze Tourniket vaak tegen in kantoren, hotels,
supermarkten en vele soorten openbare gebouwen.

WERELDWIJD
AANWEZIG.
Wij zijn al meer dan 140 jaar actief in de
productie van premium esthetische en beveiligde
toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten
en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze
vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder
eigen Boon Edam-vestiging werkt onze Global Export
divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze
directe verkoop en services. Door onze wereldwijde
aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van
lokale markten en hun unieke toegangseisen.
Bezoek onze website om een Boon Edam-expert in
uw regio te vinden: www.boonedam.be/nl-be/contact
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