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• P-Prefab-Deurnaald® met ingebouwde grendels
 voor dubbele deuren van 38 en 40 mm dik.

• Leverbaar in lengtes van 220, 245 en 285 cm.
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P-Prefab-Deurnaald®

met ingebouwde grendels
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Toepassing
P-Prefab-1-deurnaalden: alleen geschikt voor dub-
bele deuren die binnen gesitueerd zijn. 
P-Prefab-2-deurnaalden: inbraakwerend, maar vallen 
officieel niet onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

P-Prefab-1 met grendels
In tegenstelling tot Prefab-2000 zijn hier de gren-
delelementen voorgemonteerd (Ø 13 mm) en wel 
met een dusdanige overlengte dat ze gelijktijdig met 
het P-Deurnaald profiel tot op de juiste deurlengte 
kunnen worden ingekort (zie foto onder). Hier dus 
vangen we twee vliegen in één klap! 
De uitslag van de grendels is 25 mm waardoor ook 
relatief grote tussenruimtes probleemloos kunnen 
worden overbrugd. De bedieningselementen van de 
grendels zijn dusdanig geplaatst dat ook bij deuren 
die hoger zijn dan standaard, de bediening altijd een-
voudig onder handbereik is.
Bij dit systeem worden sluitpotten (i.p.v. sluitplaat-
jes) toegepast voor het opnemen van de grendel-
elementen; hier kan dus worden volstaan met het 
maken van een boorgat in onder- en bovendorpel. 
Het contra profiel voor de loopdeur is voorzien van 
een slotvoorplaat-sparing. Leverbaar in drie standaard 
lengtes van resp. 220, 245 en 285 cm lang.

Algemeen
• voor dubbele deuren van 38 en 40 mm dik 

(links en rechts toepasbaar).
• benodigde ruimte tussen de deuren = 27 mm.
• krukhoogte 105 cm.
• met bijpassende sluitplaat.
• voorgemonteerde borstelstrippen.
• voorgeboord, incl. R.V.S. bevestigingsmiddelen.
• uitslag grendels 25 mm (Ø 13 mm).
• onder en boven een vlakke sluitpot.
• mat-satijn geanodiseerd.
• per stel compleet verpakt in een kartonnen koker.



P-Prefab-1 en P-Prefab-2
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met nachtschoot

P-Prefab-1: met dagschoot

met sluitplaat

basisprofiel met sluitplaat P-Prefab-1

Lengte 

leverbaar

220 cm

245 cm

285 cm

Links en rechts toepasbaar (kruk-

hoogte 105 cm) tot deurhoogte:

211,5 cm

225 cm

245 cm

met voorplaatsparing/ 

sluitplaat voor sloten:

Lips 2400-T24

Lips 2400-U20

Nemef 1200-54

Nemef 1200

Nemef 600-U20

Nemef 600-T24

of blind

P-Prefab-2-grendel
Qua uitvoering hetzelfde als P-Prefab-1 doch met de 
volgende extra voorzieningen:
• verzwaarde sluitplaat,
• gehard stalen pennen voor in de grendels,
• sluitpot 90 schuin voor toepassing in de onder-

dorpel.

Deze uitvoering is vergelijkbaar met Alprokon 
uitvoering 10:  indien een hoofdslot wordt toegepast 
van de cat. SKG®** in combinatie met een bijzetslot 
SKG®**. Echter deze uitvoering valt officieel niet
onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

P-Prefab-2: met inbraakwerende sluitplaat

sponningsparing

Waar nodig sponningsparingen aanbrengen, of
de flens in het kozijn uitsparen.
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Levering
Voor levering opgeven:
•  uitvoering: P-Prefab-1 of P-Prefab-2.
•  aantal stel.
•  deurdikte, 38 of 40 mm.
•  lengte.
•  merk en type slot.

Ook buiten standaard prefab-deurnaalden en maat-
werk zijn af fabriek leverbaar.

vlakke sluitpot
boven

sluitpot onder
9º schuin

P-Prefab-2 met grendels
• grendels, uitslag 25 mm,

met gehard stalen kern Ø 6 mm.
• met extra sluitpot 90 schuin voor 

toepassing in de onderdorpel.

Topskin®

Afwerking met Topskin®Plus
Alhoewel Alprokon deurnaaldprofielen “van 
huis uit” al fraai mat-satijn zijn geanodiseerd, 
is het toch mogelijk op een eenvoudige wijze 
een nieuwe dimensie aan de afwerking toe 
te voegen, namelijk die met Topskin®.  Voor-
gevormde profiellijsten in kleur geanodiseerd, 
gemoffeld, vervaardigd uit R.V.S., of voorzien van 
Renolit folie; de zogenaamde “Topskin®Plus”.

Topskin®Plus bestaat uit een geëxtrudeerde 
aluminium profiellijst, die aan de zichtzijde is 
voorzien van een hoogwaardige, U.V. bestendige 
Renolit kunststof kleurfolie met houtnerf-struc-
tuur. Deze profiellijst wordt in de eindfase van 
de productielijn middels de aanwezige zelfkle-
vende lijmlaag op het deurnaaldprofiel aange-
bracht.

Topskin®Plus op voorraad
Van bovengenoemde profiellijst, bekleed met 
Renolit zijn bij ons vier soorten in voorraad te 
weten;
   a. bekleding:  ‘Licht eiken’
   b. bekleding:  ‘Goud eiken’
   c. bekleding:  ‘Mahonie’
   d. bekleding:  ‘Wit’ RAL 9010
Van de meest voorkomende houtsoorten en 
RAL kleuren zijn Renolit folies beschikbaar, die 
bij voldoende aantallen (van ± 25 stel) op de 
profiellijst kunnen worden aangebracht, zodat 
naast de bovengenoemde bekleding ook afwij-
kende uitvoeringen kunnen worden geleverd (in 
overleg). 

Deurnaald met Topskin profiellijst
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