
Forges G375 Gepantserd Fichet-deurblok voor appartement

CERTIFICATEN EN NORMEN :

  Deurblok : 
- a2p BP3-gecertifi ceerd (1) 
- BOSEC klasse 3 ENV 1627 (1)

  a2p***-gecertifi ceerd slot (alleen op mechanisch 
slot voor de gemotoriseerde versie)

  BENOR-ATG (1)(2) : Rf 30 minuten

  Geluidsdemping :
34 dB tot 40 dB (3)

  Thermische isolatie van het deurblok :
U=2,14W/m2.°K (4)

(2) : Naargelang kader. 
(3) :  Met kit voor geluidsisolatie.
(4) :  Met pack voor geluids- en thermische isolatie.
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1   Slot :
5-puntsvergrendeling (4 x 3 punten + dubbel centraal punt).
Geïntegreerde inbraakbeveiliging die het slot 
blokkeert bij pogingen tot inbraak.

2   Bepantsering : 
Staal 30/10 mm THLE 
(gelijkwaardig aan 6,3 mm gewoon staal).

 Draaisysteem :
3  3 scharnieren + 
4  5 dievenklauwen tegen uitlichten.

5   Controlegrendel (optioneel) (1) :
Geïntegreerd in het slotmechanisme om personen die 
over de sleutels beschikken tijdelijk te verhinderen de 
deur te openen.

6   Kijkoog :
Om na te gaan wat er aan de andere kant van de 
deur gebeurt.

7   Halfautomatische kierstandhouder (1) :
Belet dat de deur met geweld wordt geopend.

8   Tussendrempel (of automatische borstel)

OPTIES
(Uitsluitend voor de niet-
gemotoriseerde versie) :

  Controlegrendel

  Pack voor geluids- en 
thermische isolatie

Fichet F3D-
cilinder 
De Fichet F3D-cilinder 
voldoet aan de strengste 
eisen van het a2p-certifi caat, 
een kwaliteitsmerk dat wordt 
erkend door de verzeke-
ringsmaatschappijen. Hij 
doorstond met glans alle 
tests van het Centre National 
de Prévention et de 
Protection (het Franse 
Nationale Centrum 
voor Preventie en 
Bescherming).

  Afwerking : 
- Voorgelakt staal
- Geplastifi ceerd staal met houtmotief
- Panelen onbehandeld fi neerhout, glad
- Panelen onbehandeld fi neerhout, met lijst
-  Panelen onbehandeld fi neerhout of massief hout 

met sierlijsten (1)

  Beslag : 
- Knop in gepolijst of geborsteld verchroomd messing
-  Vleugelkruk in gepolijst of geborsteld verchroomd 

messing
 - Kruk in gepolijst of geborsteld verchroomd messing (1)

 -  Siertrekker PVD in gepolijst of velours verchroomd 
messing (1)

(1) : Alleen beschikbaar voor de niet-gemotoriseerde versie.
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BESTAAT IN GEMOTORISEERDE 
VERSIE A2P*** VOOR EEN 
MAKKELIJKE TOEGANG
(VOOR MECHANISCHE 
FUNCTIE) :

1   Slot :
Gemotoriseerd met 
4 driedubbele zijdelingse 
schoten en automatische 
hervergrendeling.
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