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Inbraakwerende deurnaalden 
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Alprokon in beeld:

Ons bedrijf: Alprokon Aluminium
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Werking van het systeem:  
Inbraakproef volgens NEN-5096

Deurnaalden voor dubbele deuren uitvoering 7
ruimte tussen de deuren = 9 mm

7 met schuifelement, SKH-2
7-1 met schuifelement, SKH-3
7-2 met espagnolet, SKH-2
7-3 met knopgrendel, SKH-2
7-5 met schuifelement, geluids-isolerend, SKH-2
7-6 deuren met rubber kaderprofiel, SKH-3

Deurnaalden voor dubbele deuren uitvoering 9
ruimte tussen de deuren = 27 mm

9 met schuifelement, SKH-2
9-2 met espagnolet, SKH-2
9-3 met knopgrendel, SKH-2

Deurnaalden voor enkele deuren uitvoering 8
ruimte tussen deur en kozijn = 9 mm

8-1 sponning 67 mm, deur 38/40, SKH-2/3
8-2 sponning 67 mm, deur 38/40, SKH-2/3
8-3 sponning 51 mm, deur 38/40, SKH-2/3
8-4 sponning 51 mm, deur 40, SKH-2/3
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Deurnaalden met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting 

www.alprokon.com

Attentie:
Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud.



Eén totaalproduct met indrukwekkende “inhoud”

Een aantal belangrijke kenmerken van ons deurnaaldsysteem:
De inbraakwerende meerpuntssluiting is rechtstreeks achter  het •	
profiel van de loopdeur voorgemonteerd en vormt  zo één geheel 
met de deurnaald.
Bedieningsstangen, die het hoofdslot met bijzetsloten verbinden, •	
liggen “veilig” opgeborgen tussen de geleidingsribben van het 
deurnaaldprofiel; een probleemloze werking van de meerpunts-
sluiting kan zo worden gegarandeerd.
De deurnaald voor de passieve deur is aan de onder- en boven-•	
kant voorzien van ingebouwde grendels.
Deurnaalden zijn “arms” (2º taps) waardoor een “vrije” draaicirkel •	
ontstaat en er kan worden volstaan met een minimale sluitnaad.

Details

Deurnaalden:
Ingebouwde grendels worden in gesloten toestand door de haak-•	
schoten geborgd tegen ongewenste manipulatie.
Deurnaald aan de passieve deurzijde is voorzien van trapezium- •	
vormige inloop-openingen voor het opnemen van de haakschoten.
De grendels worden in het kozijn aan boven-en onderzijde opge-•	
nomen in sluitpotten (boven vlakke flens, onder 90 schuin).

Afwerking:
Standaard mat-satijn geanodiseerd, in kleur te moffelen/anodiseren•	
Ook is het mogelijk, na het aanbrengen van een voor aluminium •	
geschikte hechtprimer, de zichtzijde van de deurnaalden gelijktij-
dig met de deuren af te schilderen (uitvoering 7).

Algemene informatie:

Deurnaaldsysteem:

Gemak dient de mens: grendels met drie bedieningsmogelijkheden:

Deurnaalden met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting:  
Alprokon deurnaalden met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting, voor dubbele en enkele deuren (BI/BU).•	
Inbraakwerend weerstandklasse 2 en 3 (NEN 5096), opgenomen in de productlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.•	
Dubbele deuren: loopdeur met meerpuntssluiting, passieve deur met schuifgrendels met drie bedieningsmogelijkheden:          •	

Inbraakwerend
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deur 2 (DIN Ls) deur 1 (DIN Rs)
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A. grendelbediening door 
middel van “schuifelement”

B. grendelbediening door 
middel van espagnoletgreep

C. grendelbediening door 
middel van knopgrendels

Knopgrendel onder en boven
onder handbereik.
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9 mm tussenruimte
40 mm

bedieningsstang
bijzetsloten

Uitvoering 7
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kijk voor meer informatie op www.alprokon.com



De meerpuntssluiting

Keuze mogelijkheden Nemef meerpuntsslot: 
Sleutel of krukbediend.•	
Cilinder onder de kruk (“Standaard”), slottype A of B. •	
Cilinder boven de kruk (“Comfort”), slottype C of D•	
Combinatie cilinder boven de kruk (“Comfort”) met een Easy Exit •	
“paniek” functie E, F of G (Life Line).

Note:
Voor het sluiten van de loopdeur moet altijd eerst de passieve deur 
worden vergrendeld (handmatig).  

Standaard sluitpotten: Alternatief:

Enkele deuren - uitvoering 8

Op de deur:
Deurnaaldprofiel met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting.

Op het kozijn:
Een sluitlijst over de volle deurhoogte, voorzien van inloopopeningen 
voor haakschoten en een nastelbare inloopopening voor de dag-
schoot.

Weerstandklasse 3!
Zie meer informatie op pagina 14 en op onze actuele website:
www.alprokon.com.

Meerpuntssluiting met haakschoten:

Ook voor enkele deuren een systeem met een afgedekte sluitnaad!

Belangrijke details:  

Inbraakwerend
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Grendel
•	 Ø	13	mm
•			uitslag	25	mm	
•	 met	gehard	stalen	pen

Sponningsparing

Borstelafdichting

Alternatief sluitpotten
Sluitpotten (boven=B1 en 
onder=B2) met een ruimere 
inloopopening (zie pagina 13).

Boven A1:
Ronde	sluitpot	Ø	22	mm	met	
vlakke flens. 
Onder A2: 
Ronde	sluitpot	Ø	22	mm	met	
flens 9º schuin, incl. bevesti-
gingsgaten.

Passieve deur:
trapeziumvormige
inloop-openingen

Actieve deur:
haakschoten

30

haakschoot

dagschoot

Uitvoering 8

Kozijn

Deur

sluitlijst
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De proef bij SHR

Alprokon inbraakwerende deurnaaldprofielen zijn uitgebreid 
getest door een twee man “sterk” inbrekersteam van SHR (Stich-
ting Hout Research) uit Wageningen, volgens de eisen zoals die 
gesteld worden in NEN 5096 voor klasse 2 en 3 (40 mm deur).

Hoe wordt zo’n proef uitgevoerd?
Voordat er tot het “echte” inbrekerswerk wordt overgegaan (manuele 
beproeving), moet eerst met goed gevolg de statische en dynamische 
proef worden doorstaan.

Weerstandsproef klasse 2 en 3, volgens NEN-5096/met twee SHR 
“inbrekers” (wisselen elkaar af)

Maximale tijdsduur resp. 15 (SHR-2) of 20 minuten (SHR-3).
Contacttijd klasse SHR-2 = 3 minuten weerstand.
Contacttijd klasse SHR-3 = 5 minuten weerstand.

Contacttijd is de zuivere tijd dat het inbrekersgereedschap daadwer-
kelijk contact maakt met het te openen object, te meten met een stop-
watch. De tijd die van de maximale tijdsduur van resp. 15 of 20 minu-
ten overblijft mag gebruikt worden voor overige zaken zoals onderling 
overleg, het wisselen van “de wacht” en om even op adem te komen.

Drie verschillende proeven

1. Statische proef
Belasting middels een hydrolische drukcilinder op de grendelelemen-
ten (± 300 kg per element).

2. Dynamische proef
Hier wordt een lederen zak, gevuld met zand, in een vrije val gebracht 
met het doel de deurconstructie op diverse punten vol te raken.

3. Vervolgens..de manuele proef
Verder wordt voor de start van de manuele beproeving door het 
“inbrekersgilde” van SHR, een voorstudie gemaakt (waar zit wat) en een 
professioneel aanvalsplan uitgedoktert.

Statische proef:

Dynamische proef:

Manuele proef:

Inbraakwerend
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Inbraakproef volgens NEN 5096

kijk voor meer informatie op www.alprokon.com

Sluitpotten in de onder- en bovendorpel:



Inbraakproef in beeld:

Foto’s gemaakt tijdens de proeven
bij SHR te wageningen.

Inbraakwerend

Informatief
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Europees octrooi 0428225
Europees octrooi 0916790
Nederlands octrooi 1008907



Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 7 en 7-1

Uitvoering 7 met schuifelement Uitvoering 7-1 met schuifelement
Voor dubbele deuren 40, 54 of 56 mm dik
Tussenruimte 9 mm - SKH-2

Voor dubbele deuren 54 of 56 mm dik
Tussenruimte 9 mm  -  SKH-3 - nastelbaar

Uitvoering 7 en 7-1

Uitvoering 7   SKH-2 
Passieve deur: ingebouwde grendels.•	
Actieve deur: met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting.•	
Weerstandklasse SKH-2.•	

Grendelbediening door middel van kunststof schuifelement•	
 tussen de deuren, onder handbereik.

Grendeluitslag 25 mm, Ø 13 mm.•	
Trapezium-vormige inloopopeningen voor de haakschoten.•	
Profielen zijn arms: 40 mm deur 2•	 º, 54 en 56 mm deur 2,5º.
sluitpotten  (alternatief: ruimere potten B1 en B2, pag. 5).•	
Krukhoogte standaard 105 cm.•	
Mat-satijn geanodiseerd.•	

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd:
Deurdikte 40, 54 of 56 mm.•	
Sparing loopdeur 21 x 6 mm -  volle deurhoogte.•	
Sparing passieve deur 25 x 17 mm - volle deurhoogte. •	
Ruimte tussen de deuren 9 mm.•	

Note:
De loopdeur met meerpuntssluiting mag pas worden gesloten 
nadat de grendels onder en boven,  in de passieve deuren zijn 
uitgeschoven (ingebouwde veiligheid!) en zijn opgenomen in 
de sluitpotten. 
Bediening van de schuifgrendels dient altijd handmatig te 
gebeuren en NIET door middel van de meerpuntssluiting. 

Uitvoering 7-1  SKH-3
Als standaard uitvoering 7 met in plaats van trapezium vormige 
inloopopeningen voor de haakschoten:

Nastelbare sluitplaten voor de haakschoten (boven/onder)•	
Extra zware meerpuntssluiting, voldoet aan SKH-3.•	

Slottype “Standaard” en “Comfort”

“Standaard” “Comfort”

kruk of knop

Schildbreedte: maximaal 50 mm

8

Standaard is het cilindergat geplaatst onder de kruk/
knop. Om het gebruikersgemak te vergroten kan 
gekozen worden voor uitvoering “Comfort” waarbij het 
cilindergat boven de kruk/knop is geplaatst.

Levering op maat;  benodigde gegevens:

1. Uitvoeringsnr. en type slot a, b, c, d, e, f of g.
 A = Standaard/Krukbediening
 B = Standaard/Sleutelbediening
 C = Comfort/Krukbediening
 D = Comfort/Sleutelbediening
 E = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 F = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 G = Comfort/Sleutelbediening/Easy Exit/Life Line)

2. Deurdikte: 40, 54 of 56 mm.
3. Netto deurhoogte.
4. Draairichting van de loopdeur, in welke deur   
 moet de meerpuntssluiting worden geplaatst?
 

5. Sparingen voor de sponning:
 Opgeven; hoogte van de weg te frezen flens   
 onder en/of boven.
6.  Indien een sluiting met een paniekfunctie wordt 
 toegepast: geef aan wat de “binnen”zijde is waar 
 de paniekfunctie moet worden geplaatst A of B.
7. Optioneel: sluitpotten met verruimde 
 inloopopening, boven=B1 en onder = B2

9 mm tussenruimte
(deuren vanaf 70 cm br.)

 (Din Rs)

12

 (Din Ls)

doornm. slot = 52 mm (55-3)

A

B

kijk voor meer informatie op www.alprokon.com
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Uitvoering 7-2     SKH-2
Als standaard uitvoering 7 met in plaats
van schuifelementen:

een espagnolet om de grendels in de passieve deur te  •	
 bedienen (uitslag grendels 18 mm).

Na het openen van de loopdeur, kan vervolgens in één soepele 
beweging de passieve deur worden ontgrendeld. 

Uitvoering 7-3     SKH-2
Als standaard uitvoering 7 met in plaats
van schuifelementen:

knopgrendels (onder- en boven)  om de grendels in de        •	
 passieve deur te bedienen.

Na het openen van de loopdeur, kan de passieve deur door 
middel van de knopgrendels worden ontgrendeld. 

Voorbeelden toepassingsgebied
Er zijn diverse situaties denkbaar waar het wenselijk kan 
zijn de grendels aan passieve zijde nog ”eenvoudiger" te 
bedienen:

Om een voorbeeld te noemen:
Seniorenbediening: niet meer door de knieën om de deur •	

 te openen!
Bediening ook geschikt voor minder validen.  •	

Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 7-2 en 7-3

Uitvoering 7-2 met espagnolet Uitvoering 7-3 met knopgrendel
Voor dubbele deuren 40, 54 of 56 mm dik 
Tussenruimte 9 mm - SKH-2

Voor dubbele deuren 40, 54 of 56 mm dik
Tussenruimte 9 mm - SKH-2

Uitvoering 7-2 en 7-3
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C. Bolvormige "knoppen" (knopgrendels - 
Ø 20 mm), bedienen de grendels aan boven- en 
onderzijde. Uitslag grendels = 25 mm

B. Mat-satijn geanodiseerde aluminium 
espagnoletgreep, bediend in één handeling zowel 
boven als onder grendel. Uitslag grendels = 18 mm

A. Schuifelementen bedienen de grendels aan 
boven- en onderzijde. 
Uitslag grendels = 25 mm
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Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 7-5

Uitvoering 7-5 met schuifelement
Voor dubbele deuren 54 en 56 mm dik
Tussenruimte 9 mm - SKH-2

Uitvoering 7-5   SKH-2 
Passieve deur: ingebouwde grendels.•	
Actieve deur: met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting.•	
Weerstandklasse SKH-2.•	
Grendelbediening door middel van kunststof schuifelement•	

 tussen de deuren, onder handbereik.
Grendeluitslag 25 mm, Ø 13 mm.•	
Trapezium-vormige inloopopeningen voor de haakschoten.•	
Profielen zijn 2,5•	 º arms.
sluitpotten (alternatief: ruimere potten B1 en B2, pag. 5).•	
Krukhoogte standaard 105 cm.•	
Mat-satijn geanodiseerd.•	

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd:
Deurdikte 54 of 56 mm.•	
Sparing loopdeur 21 x 6 mm -  volle deurhoogte.•	
Sparing passieve deur 25 x 17 mm - volle deurhoogte. •	
Sparing passieve+actieve deur 10 x 10 mm - deurhoogte.•	
Ruimte tussen de deuren 9 mm.•	

Note:
De loopdeur met meerpuntssluiting kan pas worden gesloten 
nadat de grendels onder en boven,  in de passieve deuren zijn 
uitgeschoven (ingebouwde veiligheid!) en zijn opgenomen in 
de sluitpotten. 
Bediening van de schuifgrendels dient altijd handmatig te 
gebeuren en NIET door middel van de meerpuntssluiting. 

Slottype “Standaard” en “Comfort”

“Standaard” “Comfort”

kruk of knop

Schildbreedte: maximaal 50 mm
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Standaard is het cilindergat geplaatst onder de kruk/
knop. Om het gebruikersgemak te vergroten kan 
gekozen worden voor uitvoering “Comfort” waarbij het 
cilindergat boven de kruk/knop is geplaatst.

Levering op maat;  benodigde gegevens:

1. Uitvoeringsnr.  en type slot a, b, c, d, e, f of g.
 A = Standaard/Krukbediening
 B = Standaard/Sleutelbediening
 C = Comfort/Krukbediening
 D = Comfort/Sleutelbediening
 E = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 F = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 G = Comfort/Sleutelbediening/Easy Exit/Life Line)

2. Deurdikte = 54 of 56 mm.
3. Netto deurhoogte.
4. Draairichting van de loopdeur, in welke deur   
 moet de meerpuntssluiting worden geplaatst?
 

5. Sparingen voor de sponning:
 Opgeven; hoogte van de weg te frezen flens   
 onder en/of boven.
6.  Indien een sluiting met een paniekfunctie wordt 
 toegepast: geef aan wat de “binnen”zijde is waar 
 de paniekfunctie moet worden geplaatst A of B.
7. Optioneel: sluitpotten met verruimde 
 inloopopening, boven=B1 en onder = B2

9 mm tussenruimte
(deuren vanaf 70 cm br.)

 (Din Rs)

12

 (Din Ls)

doornm. slot = 52 mm (55-3)

A

B

kijk voor meer informatie op www.alprokon.com

Uitvoering 7-5:  met extra geluids-isolerende afdichting
Alprokon deurnaalden met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting, inbraakwerend weerstandklasse 2, voor dubbele deuren •	
54 en 56 mm dik met een ruimte tussen de deuren van 9 mm (BI/BU).
in het TNO-laboratorium is een geluidswaarde gemeten van Rw=43dB (gemeten bij deurdikte 40 mm). •	
Dubbele deuren: loopdeur met meerpuntssluiting, passieve deur met grendels bediend door een schuifelement (zie pag 4).•	

aangegeven maten zijn 
sparingmaten!

Uitvoering 7-5

Geluidwering door opgenomen labyrint-kamers:
Hier is aan het deurnaaldsysteem met geïntegreerde NEMEF 
meerpuntssluiting nog een extra dimensie toegevoegd, 
namelijk die van de geluidwering. De deurnaaldprofielen zijn 
hier voorzien van een labyrint-kamer waarin is opgenomen een 
vinyl schuimband (zie doorsnede boven). 
Dit labyrint-systeem is door TNO getest volgens NEN/ISO 140-3, 
hierbij werd in het laboratorium een geluidswaarde gemeten 
van Rw=43dB (bij een deurdikte van 40 mm). 
De eengetalsaanduiding, volgens NEN- en ISO 717-1 luidt: 
Rw=(C;Ctr)=41(-3;-7)dB.

               Octrooinummer Labyrint-afdichting 1011423
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Uitvoering 7-6   SKH-3 
Passieve deur: ingebouwde grendels.•	
Actieve deur: met geïntegreerde, extra zware Nemef •	

 meerpuntssluiting, voldoet aan SKH-3.
Grendelbediening door middel van kunststof schuifelement•	

 tussen de deuren, onder handbereik.
Grendeluitslag 25 mm, Ø 13 mm.•	
Nastelbare sluitplaten voor de haakschoten (boven/onder -•	

 zie foto pagina 8).
Profielen zijn 2,5•	 º arms.
sluitpotten (alternatief: ruimere potten B1 en B2, pag. 5).•	
Krukhoogte standaard 105 cm.•	
Mat-satijn geanodiseerd.•	

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd:
Deurdikte 54 of 56 mm.•	

 Sparingen deurbladen: uit het midden, zie tekening!
Sparing loopdeur 21 x 6 mm -  volle deurhoogte.•	
Sparing passieve deur 25 x 17 mm - volle deurhoogte. •	
Ruimte tussen de deuren 9 mm.•	

Note:
De loopdeur met meerpuntssluiting kan pas worden gesloten 
nadat de grendels onder en boven,  in de passieve deuren zijn 
uitgeschoven (ingebouwde veiligheid!) en zijn opgenomen in 
de sluitpotten. 
Bediening van de schuifgrendels dient altijd handmatig te 
gebeuren en NIET door middel van de meerpuntssluiting. 

Voorbeelden toepassingsgebied
Deze deurnaaldversie is specifiek ontwikkeld voor toepassing 
op deuren van 54 of 56 mm dik waarbij het slot uit het mid-
den geplaatst moet worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 
als de deuren rondom voorzien worden van een rubber kader.

 Tussen de deuren is een aanvullende borstelafdichting 
gesitueerd om elke vorm van “luchtlekkage” te voorkomen. 

Inbraakwerendheid en wind- en waterdichtheid zijn 
in combinatie getest:
In samenwerking met Holonite, Nemef en Deventer-
dichtingsprofielen, heeft Alprokon deze P-Deurnaald 
getest (deur/raam, dorpel, meerpuntssluiting, dichting en 
deurnaald). 

Het totale concept 5D-Inside heeft verbluffende resultaten 
behaald:
•		Waterdichtheid:	900	Pa,
•		Luchtdoorlatendheid:	600	Pa
•		Sterkte:	+3000	Pa	/	-3000	Pa	
•		Stijfheid:	+2000	Pa	/	-	2000	Pa	

Uiteraard zijn deze resultaten niet over te nemen voor een 
“enkel” element uit dit totaal concept 5D-Inside, het geeft 
echter wel een indicatie.

Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 7-6

Uitvoering 7-6 met schuifelement
Voor dubbele deuren 54 of 56 mm dik
Tussenruimte 9 mm - SKH-3

Uitvoering 7-6:  voor deuren met een rubber kaderprofiel
Alprokon deurnaalden met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting, inbraakwerend weerstandklasse 3, voor dubbele deuren •	
van 54 of 56 mm dik met een ruimte tussen de deuren van 9 mm (BI/BU).
Dubbele deuren: loopdeur met meerpuntssluiting, passieve deur met grendels bediend door een schuifelement (zie pag 4).•	

11
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Uitvoering 7-6
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Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 9

Uitvoering 9 met schuifelement
Voor dubbele deuren 40 mm dik
Tussenruimte 27 mm - SKH-2

Uitvoering 9   SKH-2 
Passieve deur: ingebouwde grendels.•	
Actieve deur: met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting.•	
Weerstandklasse SKH-2.•	

Grendelbediening door middel van kunststof schuifelement•	
 tussen de deuren, onder handbereik.

Grendeluitslag 25 mm, Ø 13 mm.•	
Trapezium-vormige inloopopeningen voor de haakschoten.•	
Profielen zijn 2•	 º arms.
sluitpotten (alternatief: ruimere potten B1 en B2, pag. 5).•	
Krukhoogte standaard 105 cm.•	
Mat-satijn geanodiseerd.•	

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd:
Deurdikte 40 mm.•	
Sparing loopdeur 21 x 6 mm -  volle deurhoogte.•	
Sparing passieve deur 25 x 17 mm - volle deurhoogte. •	
Ruimte tussen de deuren 27 mm.•	

Note:
De loopdeur met meerpuntssluiting kan pas worden gesloten 
nadat de grendels onder en boven,  in de passieve deur zijn 
uitgeschoven (ingebouwde veiligheid!) en zijn opgenomen in 
de sluitpotten. 
Bediening van de schuifgrendels dient altijd handmatig te 
gebeuren en NIET door middel van de meerpuntssluiting. 

Toepassing:
Inbraakwerende P-Deurnaald uitvoering 9 is specifiek ontwor-
pen voor toepassingen waar met een grotere tussenruimte 
moet worden gewerkt. Denk hier bijvoorbeeld aan renovatie-
werken of bestaande dubbele deurconstructies.

Deurnaalden & renovatie
In sommige situaties wordt verlangt dat een bestaande dub-
bele deur constructie wordt opgewaardeerd. Waarom wij u 
adviseren dit met een deurnaald te doen? 
Naast de voordelen van het systeem met geïntegreerde meer-
puntssluiting zoals deze op pagina 4 en 5 staan beschreven, zijn 
er specifiek in de renovatie-situatie een aantal extra voordelen:

De inbraakwerende opwaardering naar weerstandklasse  •	
 SKH-2  zit middels een Nemef meerpuntssluiting geïnte-
 greerd in de deurnaald.

“oud zeer”, zoals slotsparingen, grendelsparingen,  •	
 slotvoorplaatsparingen worden door de deurnaald- 
 profielen aan het zicht onttrokken. 

In de zichtflenzen van de deurnaalden zijn borstelaf-•	
 dichtingen opgenomen, dus ook een opwaardering qua  
 tochtafdichting.

Slottype “Standaard” en “Comfort”

“Standaard” “Comfort”

kruk of knop

Schildbreedte: maximaal 50 mm

12

Standaard is het cilindergat geplaatst onder de kruk/
knop. Om het gebruikersgemak te vergroten kan 
gekozen worden voor uitvoering “Comfort” waarbij het 
cilindergat boven de kruk/knop is geplaatst.

Levering op maat;  benodigde gegevens:

1. Uitvoeringsnr.  en type slot a, b, c, d, e, f of g.
 A = Standaard/Krukbediening
 B = Standaard/Sleutelbediening
 C = Comfort/Krukbediening
 D = Comfort/Sleutelbediening
 E = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 F = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 G = Comfort/Sleutelbediening/Easy Exit/Life Line)

2. Deurdikte = 40 mm.
3. Netto deurhoogte.
4. Draairichting van de loopdeur, in welke deur   
 moet de meerpuntssluiting worden geplaatst?
 

5. Sparingen voor de sponning:
 Opgeven; hoogte van de weg te frezen flens   
 onder en/of boven.
6.  Indien een sluiting met een paniekfunctie wordt 
 toegepast: geef aan wat de “binnen”zijde is waar 
 de paniekfunctie moet worden geplaatst A of B.
7. Optioneel: sluitpotten met verruimde 
 inloopopening, boven=B1 en onder = B2

27 mm tussenruimte
(deuren vanaf 70 cm br.)

 (Din Rs)

12

 (Din Ls)

doornm. slot = 52 mm (55-3)

A

B

kijk voor meer informatie op www.alprokon.com

Uitvoering 9:  renovatie model - 27 mm tussenruimte
Alprokon deurnaalden met geïntegreerde meerpuntssluiting, inbraakwerend weerstandklasse 2. •	
Voor dubbele deuren van 40 mm dik en tussenruimte van 27 mm (BI/BU).•	
Dubbele deuren: loopdeur met meerpuntssluiting, passieve deur met schuifgrendels met drie bedieningsmogelijkheden.•	
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Uitvoering 9

50 mm 



Uitvoering 9-2     SKH-2
Als standaard uitvoering 9 met in plaats
van schuifelementen:

een espagnolet om de grendels in de passieve  •	
 deur te bedienen (uitslag grendels 18 mm).

Na het openen van de loopdeur, kan vervolgens in één soepele 
beweging de passieve deur worden ontgrendeld. 

Uitvoering 9-3     SKH-2
Als standaard uitvoering 9 met in plaats
van schuifelementen:

knopgrendels (onder- en boven)  om de grendels in de        •	
 passieve deur te bedienen.

Na het openen van de loopdeur, kan de passieve deur door 
middel van de knopgrendels worden ontgrendeld. 

Voorbeelden toepassingsgebied
Er zijn diverse situaties denkbaar waar het wenselijk kan 
zijn de grendels aan passieve zijde nog ”eenvoudiger" te 
bedienen:

Om een voorbeeld te noemen:
Seniorenbediening: niet meer door de knieën om de deur •	

 te openen!
Bediening ook geschikt voor minder validen.  •	

Inbraakwerend

Productoverzicht uitvoering 9-2 en 9-3

Uitvoering 9-2 met espagnolet Uitvoering 9-3 met knopgrendel
Voor dubbele deuren 40 mm dik
 Tussenruimte 27 mm - SKH-2

Voor dubbele deuren 40 mm dik
Tussenruimte 27 mm - SKH-2

Uitvoering 9-2 en 9-3

13

27 mm
60 mm
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Uitvoering 9-2 met espagnolet
Uitvoering 9-3 met knopgrendels

14 mm
Ø 22 mm
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Sluitpotten A1 en A2:
 

Sluitpotten B1 en B2:
met verruimde inloop-opening. 

B2
9º schuin

Afmeting van de 
sparing in boven- 
en onderdorpel 
voor de sluitpotten 
zijn gelijk.

Afmeting van de 
sparing in boven- 
en onderdorpel 
voor de sluitpotten 
zijn gelijk.A2

9º schuin
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sluitpot onder (A2 of B2) 
met 9º flens

aangegeven maten zijn 
sparingmaten!
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Nieuwe dimensie - afgedekte sluitnaad
Sluitnaad
Zoals algemeen bekend is de sluitnaad, dit is de naad tussen deur 
en kozijn, de meest zwakke plek bij een enkele deur en daardoor de 
meest "geliefde" plek van het inbrekersgilde om een poging te wa-
gen, middels het voorhanden zijnde inbrekersgereedschap (bijvoor-
beeld een schroevendraaier e.d.) de sluitelementen te forceren (zijn 
zichtbaar) en aldus de deur open te breken.

Nieuw: het neusstuk!
Door het deurnaaldprofiel met geïntegreerde meerpuntssluiting te 
voorzien van een zogenaamd "neusstuk", die in gesloten toestand de 
sluitnaad volledig afdekt, is een compleet nieuwe dimensie toege-
voegd aan het begrip "inbraakwerend".

NEN 5096 - klasse 3 - zwaar inbraakwerend
Inbrekersgereedschap
Met het "gangbare" inbrekersgereedschap zoals schroevendraaier, wa-
terpomptang e.d., is het praktisch onmogelijk deze constructie te for-
ceren. Zelfs met grof geschut en een uitgebreid assortiment inbrekers-
gereedschap (zie foto pagina 7) én twee ervaren SHR "inbrekers", bleek 
het niet mogelijk binnen de gestelde tijd van 5 minuten contacttijd 
(NEN 5096 - klasse 3 - zwaar inbraakwerend) een opening te forceren!
Het duurde ruim 10 minuten (contacttijd, zie ook pagina 6) voordat de 
klus was geklaard, we bedoelen...... was "gesloopt" (resultaat: weer-
standklasse 3 + 100%!). Foto's van dit "slopen" ziet u aan de voorzijde
van deze brochure.

Algemene informatie:

Zwaar inbraakwerend profielsysteem

Uitvoering 8: deurnaaldprofiel voor enkele deuren (BU)  
Deurnaaldprofiel voor montage op de deur, met een geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting en een "neusstuk" die de sluit-•	
naad over de volle deurhoogte afdekt.
Profiellijst voor montage op het kozijn, met inloop-openingen voor het opnemen van de schoten van de meerpuntssluiting.•	
Deurnaaldprofiel en sluitlijst zijn •	 2° arms, dus minimale sluitnaad.
Een unieke profielcombinatie met een verbazingwekkende hoge inbraakweerstand (getest volgens NEN 5096).       •	

Inbraakwerend

Informatief

14

Sponningdiepte 67 mm:

kijk voor meer informatie op www.alprokon.com

uitvoering 8-1 uitvoering 8-2
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Toepassingsgebied uitvoering 8
BU/BI t/m 24, zie SKH publicaties (bijlagen: 3b01b/3c01b, 3b101/3c101 en  3c101a).
Inbraakweerstand BU: maximaal 11 minuten en 45 seconden.
Inbraakweerstand BI: maximaal   6 minuten en 14 seconden.
Multiplex deuren BU: maximaal 10 minuten en 21 seconden.

Toepassingsgebied uitvoeringen

Details van het systeem
Algemeen 

Voor deuren van 38, 40, 54 en 56 mm dik (uitvoering 8-4 = alleen 40 mm) (BU).•	
Inclusief geïntegreerde NEMEF meerpuntssluiting.•	
Sluitlijst met taps toelopende (zelfaantrekkende) inloopopeningen voor haakschoten  •	

 en dagschoot (inloop-opening dagschoot nastelbaar).
Deurnaald en sluitlijst zijn 2° arms waardoor een constante sluitnaad ontstaat.•	
Deurnaald heeft een positieve invloed op het kromtrekgedrag van het deurblad.•	
Benodigde ruimte tussen de deur en het kozijn = 9 mm.•	
Benodigde sparing over de volle deurhoogte: 21 x 6 cm.•	
Maximale lengte van de deur 270 cm (inbraakwerend is gekoppeld aan de beoor-  •	

 deling van de deur (BRL 0803).
Vaste krukhoogte 105 cm.•	
Mat-satijn geanodiseerd.•	

Meerpuntssluiting met haakschoten

De sluitlijst met trapezium-vormige inloopopeningen

Algemeen:  

Inbraakwerend

Informatief

15

Sponningdiepte 51 mm:

Sluitlijst:
trapeziumvormige
inloop-openingen

Sluitlijst:
Zelf-aantrekkende 
inloop-openingen

Deur:
Haakschoten
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Levering op maat;  benodigde gegevens:

1. Uitvoeringsnummer en type slot a, b, c, d, e, f of g.
 A = Standaard/Krukbediening
 B = Standaard/Sleutelbediening
 C = Comfort/Krukbediening
 D = Comfort/Sleutelbediening
 E = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 F = Comfort/Krukbediening/Easy Exit paniek
 G = Comfort/Sleutelbediening/Easy Exit/Life Line)
2. Opgeven deurdikte. 
3. Netto deurhoogte.
4. Draairichting van de deur: 
 DIN-Rechts (1) of DIN-Links (2) 
 

5. Opgeven maat A = sponning 51 of 67 mm

uitvoering 8-3 uitvoering 8-4

(Din Rs) 1 2 (Din Ls)

 
 

Note:
Voor afwijkende uitvoeringen, bijvoorbeeld voor renovatie,
zie onze website www.alprokon.com

Uitvoering 8 - deurnaald met geïntegreerde Nemef sluiting: 
uitvoering

8-1
8-2
8-3
8-4

deurdikte

38 en 40 mm
54 en 56 mm
38 en 40 mm
40 mm

sponningdiepte

67 mm
67 mm
51 mm
51 mm

voorsponning

16+ x 6 mm
7+ x 6 mm
7+ x 6 mm
7+ x 6 mm
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Alprokon Aluminium
Bremen 1
2993 LJ  Barendrecht
Postbus 1160
2990 CA  Barendrecht

Telefoon (0180) 64 39 50 
Telefax    (0180) 64 39 65 

www.alprokon.com
e: info@alprokon.com

Inbraakwerende deurnaalden 
Getest volgens NEN-5096
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