
• Inbraak- en brandwerende (33 minuten) P-Deurnaald®  
 voor dubbele deuren met sponning (U7+brand),
• met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting,
• TNO gekeurd volgens NEN 6069:2005,
• Getest PolitiekeurmerkVeilig Wonen®, SKG® en SKH®.
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BRAND+INBRAAKWEREND

Alprokon Aluminium  -  Bremen 1  -  2993 LJ  Barendrecht

Postbus 1160  -  2990 CA  Barendrecht
Telefoon (0180) 64 39 50  -  Telefax    (0180) 64 39 65 

product-overzicht

P-Deurnaald met Nemef sluiting
30 minuten brandwerend

Ruimte tussen deur en kozijn = 11 mm:
uitv. 8a-brand  - 30 min (standaard) 

uitv. 8b-brand  - 30 min (standaard) 

uitv. 8c-brand   - 30 min (comfort)

uitv. 8d-brand  - 30 min (comfort)
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P-Deurnaald uitvoering 8-brand :       ook leverbaar “one shot/easy exit”(met in- en uitschakelbare paniekfunctie)
Mechanische in- en uitschakeling paniekfunctie - type 4917

Electronische in- en uitschakeling paniekfunctie - type 4918

• Inbraak- en brandwerende (33 minuten) P-Deurnaald®   
 voor enkele deuren met sponning (U8+brand),
• met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting,
• TNO rapportage,
• Getest PolitiekeurmerkVeilig Wonen®, SKG® en SKH®.

E-mail: info@alprokon.nl  -  www.alprokon.nl   -  d.d.  01/10/06



deur 38, 40, 54 en 56 mm: PKVW
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Product
P-Deurnaald met Nemef sluiting (tussenruimte = 11 mm)
Sluiting standaard (cilinder onder kruk) KOMO certificaat: 435.422.03

uitvoering  8a-brand

uitvoering  8b-brand

Sluiting comfort (cilinder boven kruk) KOMO certificaat 435.422.04

uitvoering  8c-brand

uitvoering  8d-brand

Uitvoering 8-brand: Inbaakwerend & Brandwerend

Uitvoering 8-brand:
Kozijn: aluminium sluitlijst (optie Nemef sluitkommen). 
Actieve deur (loopdeur):  met geïntegreerde Nemef 
meerpuntssluiting type a, b, c of d.

Brandwerende, inbraakwerende deurnaalden voor
enkele deuren van 38, 40, 54 en 56 mm dik:
In situaties waar naast een inbraakwerende functiona-
liteit ook een bepaalde mate van brandwerendheid 
wordt geëist, biedt de nieuwe Alprokon P-deurnaald 
met geïntegreerde Nemef meerpuntssluiting de op-
lossing (meer info inbraakwerend: broch. “Inbraak 2”).

TECNOFIRE®: bij verhitting expanderend materiaal
Met behulp van hoogwaardige, bij verhitting ex-
panderende materialen worden de P-Deurnaalden 
brandvertragend gemaakt. Achter de profielen en 
om de Nemef slotkasten wordt het 1 mm dikke, 
flexibele materiaal “Tecnofire®” aangebracht. Op 
deze wijze wordt het zogenaamde “strijkijzereffect” 
voorkomen, de metalen onderdelen en profielen 
worden zoveel mogelijk gesepareerd van het houten 
deurblad en zo wordt het ongewenste “inbranden” 
van het deurblad maximaal voorkomen.

Algemeen
• voor enkele deuren van 38, 40, 54 en 56 mm dik.
• inclusief geïntegreerde NEMEF meerpuntssluiting. 
• sluitlijst met taps toelopende (zelfaantrekkende) 

inloopopeningen voor haakschoten en dagschoot 
(mogelijk alternatief: met Nemef sluitkommen).

• deurnaald en sluitlijst zijn 2° arms waardoor een 
constante sluitnaad ontstaat van 4 mm.

• deurnaald heeft een positieve invloed op het 
kromtrekgedrag van het deurblad.

• vaste krukhoogte 105 cm.
• mat-satijn geanodiseerd.
• SKH gekeurd volgens NEN 5096 - klasse 2 en 3.

Octrooinummer 1021723

Maat- en modelwijzigingen voorbehouden.

25 mm

haakschoot

dagschoot

(1) slotkast

(2) bedieningsstang

uitvoering 8-brand

SKH

SKH-2/3

SKH-2/3

SKH-2/3

SKH-2/3

Profiellijst in de sponning, keuze uit uitvoeringen:
• sponning 51 mm - zonder voorsponning
• sponning 51 mm - voorsponning 8 x 6 mm

• sponning 67 mm - zonder voorsponning
• sponning 67 mm - voorsponning 8 x 6 mm
• sponning 67 mm - voorspon.16 t/m 19 x 6 mm

P-Deurnaald met sluiting: afh. van deurdikte en
voorsponning kan een keuze worden gemaakt uit:
• deurnaald flens (zie bovenstaande tekening)
• deurnaald flens + sluitnaad afdichting/borstel
• deurnaald flens + overslagflens 30 mm/borstel
 (zie onderstaande tekening).
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25 mm

uitvoering 8-brand:
combinatie 4050-brand (40 mm deur)

11 mm tussenruimte


