Appartementsdeuren

XP

XP

Vervaardigd
in Frankrijk

De deurblokken van het gamma Spheris hebben een
milieuvriendelijk ontwerp voor alle fasen van de levenscyclus
van het product. Alle deurblokken worden op maat gemaakt
BP 1
en passen zich perfect aan met uw smaak en interieur.
Prestatieniveaus

BP 1

Met A2P BP3 certificering
Europese norm EN 1627 klasse 4

Deurblok

BP 2

Met A2P 3*** certificering

Slot

BP 3

Met zijn driedimensioneel systeem, dat
onmogelijk buiten onze fabriek gekopieerd
kan worden, zorgt de Fichet F3D cilinder
samen met zijn design sleutel voor een ware
revolutie op het gebied van woningbeveiliging.
Deze nieuwe generatie cilinder, die zich in
het hart van het deurblok Fichet Speris XP
bevindt, biedt een uitzonderlijke weerstand
tegen inbraakpogingen.

BP 2

BP 3

BP 4

Brandwerendheid

EI2 30

Akoestische
isolatie*

Rw(C ;Ctr) = 42(-1 ;-5) dB

Thermische isolatie
van het deurblok*

 .1 W/m2.°C voor de standaard versie
2
1.6 W/m2.°C voor de versie met thermische isolatiekit

BP 4

*op model met tussendrempel

Slot

1

• 7 vergrendelingspunten:
– 6 haakschoten 1
– dubbele centrale pen 2
• Ingebouwde inbraakbeveiliging
waarbij het slot blokkeert bij elke
inbraakpoging
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F3D
een revolutionaire innovatie!

2

Technische eigenschappen
Dikte van de vleugel 66 mm
Bepantsering 	Diverse lagen staal, versterkte
roosters van isolerende materialen
Breedte vrije doorgang 600 tot 1 000 mm
Hoogte
1 875 tot 2 300 mm
Afwerking

3

• Gelakte staalplaten, RAL-kleuren met of zonder
sierlijst (uitsluitend sierlijsten aan de buitenkant)
• Geplastificeerde staalplaten met houtdecor
• Effen houtpanelen
• Houtpanelen met sierlijsten
• Design houtpanelen
• Gegraveerde houtpanelen

4

Draaisysteem
• 2 scharnieren 3 + 4 baarden
die voorkomen dat de deur uit
zijn hengsels gelicht wordt 4
• Onzichtbare scharnieren , ingebouwd
in het kader

Voor meer details betreffende de afwerking zie brochure Point Fort Fichet
« Veiligheidsoplossingen »

Standaard uitrustingen
• Kruk, knop, vleugel van inox look of messing. Deze kunnen met elkaar
gecombineerd worden voor binnen- en buitenzijde
• Kijkoog van inox look of messing: passend bij de afwerking van uw binnen
en buiten decor
• Automatische tochtborstel
•H
 alfautomatische kierstandhouder waarmee de deur half open blijft
zonder risico van insluiping met geweld door een ongewenste bezoeker

Opties
•Thermische isolatiekit
• Controlecilinder : ingebouwd in het slot, om tijdelijk de
toegang voor bepaalde personen aan wie u uw sleutel heeft
gegeven, te ontzeggen (baby-sitter, poetsvrouw,enz.)
• Centrale siertrekker
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www.fichet-pointfort.com
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Onze producten hebben een garantie
van 10 jaar. Zie de voorwaarden bij uw Point Fort
Fichet dealer of op onze site www.fichet-pointfort.

Centrale siertrekker
(optioneel)
Inox look of messing
(PVD afwerking)

Uw Point Fort Fichet dealer

