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EUROBLOK

De perfecte beveiliging  

van uw eigendom 

 begint aan de inkom. 

put zijn kennis en vakkunde uit meer dan 30 jaar ervaring.  
Dankzij deze verworven expertise zorgen wij ervoor dat 
uw veiligheid binnen uw eigendom, zijnde uw woning,  
flatgebouw, bedrijfsgebouw,... kan worden gegarandeerd.

Wij werken samen met u naar een resultaat 
dat een optimale veiligheid biedt voor u en uw  
medemensen, maar er wordt natuurlijk ook  voor gezorgd 
dat de deur past in uw interieur en de vormgeving van de 
ruimte waarin deze komt te staan.

Alle onze gepantserde deuren voldoen aan de opgelegde  
Europese veiligheidsnormen en zijn standaard voorzien  
van een mechanisch cilinderslot voor europrofielcilinder.
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EUROBLOK

KLASSE  3   ENV 1627-1

1.	 slot	voorzien	voor		

europrofielcilinder	

2.	 bovenste	sluitpin

3.	 regeling	dagschoot

4.	 4	mobiele	sluitpinnen	en		

dagschoot	

5.	 5	vaste	dievenklauwen	

6.	 2	gegalvaniseerde	scharnieren	

met	beschermkapje	

7.	 kiersluiter

8.	 tochtstrip	rond	de	deur

9.	 automatische	tochtborstel	

onder	de	deur

12	sluitpunten

Kiersluiter

Uitgerust	met	extra	pantserplaat		
achter	het	slot	voor	extra	bescherming

EB  Standard
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Afmetingen Breedte x hoogte
700 x 1965 mm
750 x 1965 mm 
800 x 1965 mm

700 x 2015 mm
750 x 2015 mm 
800 x 2015 mm
850 x 2015 mm 
900 x 2015 mm
950 x 2015 mm

Kader

Materiaal gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)

Afwerking voorgelakte afwerking, kleur bruin 

Dikte 20/10

Brandstrip aan 3 zijden

Gewicht 12 kg

Deurblad

Structuur
gegalvaniseerd staal dikte 13/10  
verstevigd met 2 omega-vormige profielen  
met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10

Isolaties geluiddempend materiaal

Scharnieren
2 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte 
in getrokken staal diam. 22 mm 
met een stalen pin diam. 10 mm

Vaste pinnen 5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde

Zijprofiel gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de  
buitenzijde met afdichting 

Tochtborstel automatische tochtborstel onderaan de deur

Afwerking binnen/buitenzijde 6 mm houten panelen (naar keuze)

Gewicht 55 kg

Sloten Pinnen

4 centrale schoten diam. 18 mm sluitlengte 40 mm  
dagschoot voor cilinderslot
1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 
1 pin aan de bovenkant sluitlengte 30 mm

Functies

Geluidsisolatie Rw= 28 dB 

Thermische isolatie van 2,3 W/m²K tot 0,91 W/m²K

Luchtdoorlaatbaarheid Klasse 4

Weerstand tegen windbelasting Klasse C5

Waterdichtheid Klasse 7A
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EUROBLOK

UNI 9723/Benor ATG 30 min

1.	 slot	voorzien	voor		

europrofielcilinder

2.	 bovenste	sluitpin

3.	 regeling	dagschoot

4.	 4	mobiele	sluitpinnen	en		

dagschoot

5.	 5	vaste	dievenklauwen

6.	 3	gegalvaniseerde	scharnieren	

met	beschermkapje		

7.	 kiersluiter

8.	 tochtstrip	rond	de	deur

9.	 automatische	tochtborstel	onder	

de	deur

13	sluitpunten

Kiersluiter	
	

Brandveilig	Attest	Benor	ATG	30	min.

EB  RF 30 

KLASSE  3 
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Afmetingen Breedte x Hoogte

750 x 2015 mm
800 x 2015 mm 
850 x 2015 mm
900 x 2015 mm
950 x 2015 mm

800 x 2100 mm
900 x 2100 mm

Kader

Materiaal gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)

Afwerking voorgelakte afwerking, kleur bruin 

Dikte 20/10

Brandstrip aan 3 zijden 
uitzetbaar aan de binnenkant

Gewicht 12 kg

Deurblad

Structuur
gegalvaniseerd staal dikte 15/10  
verstevigd met 2 omega-vormige profielen 
met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10

Isolaties vuurvast en geluiddempend materiaal

Scharnieren
3 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte 
in getrokken staal diam. 22 mm 
met een stalen pin diam. 10 mm

Vaste pinnen 5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde

Zijprofiel gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de  
buitenzijde met vuurvaste afdichting 

Tochtstrip aan 3 zijden

Tochtborstel automatische tochtborstel onderaan de deur

Afwerking binnen/buitenzijde 6 mm houten panelen (naar keuze)

Gewicht 60 kg

Sloten Pinnen

4 centrale schoten diam. 18mm sluitlengte 40mm  
dagschoot
1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm
1 pin aan de bovenkant sluitlengte 20 mm

Functies
Geluidsisolatie van Rw= 36 dB

Thermische isolatie van 2,4 W/m²K tot 2,2 W/m²K
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BESLAG

EB 100/02 klink chroom (geborsteld)

         

EB 200/02 top chroom (geborsteld)

            

EB 300/02 knop voor kiersluiter chroom (geborsteld)

DEURBEKLEDING
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E Wit creme  

Lichte eik

DEURSPiOn

EB 400/02 spion chroom (geborsteld)

															
EB 430/02 spion RF30 chroom (geborsteld)

* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs

* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs
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SLOTEN

												Veiligheidscilinder	R9Plus	          

I 82RP935509

• multi-profiel sleutels
• 3-lijns codering
• alle stiften zijn in gehard staal
• boorbeveiliging in de rotor en  

de body
• afbreekbeveiliging in U -vorm
• 3 sleutels per cilinder
• permanent geregistreerd met merkbescher-

ming, enkel ISEO kan de brute sleutels maken
• keerbare puntgeboorde sleutel met certificaat
• met gevarenfunctie

I 80RPR0000-IS extra sleutel 
geleverd met de cilinder

I 80RPR0000-ISN extra sleutel
in na-levering

VEILIGHEIDSROZETTEN MET KERNBEVEILIGING

SAB 304 0XSS veiligheidsrozet met kernbeveiliging inox

* andere kleuren verkrijgbaar tegen meerprijs
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Slotenmaker	
lamproye

Aarschotsesteenweg 441
3012 Wilsele

Tel. 016/444187
GSM 0475/654022

info@slotenmakerlamproye.be


