
#De inbraak
een uitgave van Alprokon Aluminium

oplossingen  
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oplossingen  
in aluminium

007-deurnaaldprofielen voor dubbele deuren, waarom met minder genoegen nemen?

Waardevolle VOORDELEN
>15 minuten inbraakwerend
>Besparing op onderhoud
>Probleemloze werking
>Eenvoudige montage
>Reductie kromtrekken

NIEUW #007: Inbraakwerende norm anno 2016 #007: Even ontspannen met een “vak”puzzeltje

De nieuwe 007-deurnaalden zijn ook 
in de praktijk getest d.m.v. een in-
braakproef. Hierbij werd de deur-
naald gemonteerd op dubbele houten 
deuren van 40 mm dik. 

• Twee ervaren (SKG-)inbrekers met 
gereedschapset A. Schroevendraai-
ers, keggen en ander handgereed-
schap in actie.

• Resultaat: niet te openen binnen 
15 minuten!

    LEES VERDER OP PAGINA 6

Hoe werkt het? Waarom houdt de 
deurnaald die sluitnaad zo lang dicht 
(>15 minuten)?

• Het deurnaalddeel dat de sluitnaad 
afdekt, de zogenaamde “afdek-
flens”, is voorzien van drie kreu-
kelzones: ingebouwde barrières 
die stuk voor stuk moeten worden 
opengebogen. Ook de “2e” deur-
naald vormt een extra obstakel...

     LEES VERDER OP PAGINA 4 

De inbreker heeft maar één doel: bin-
nenkomen. Probeert de inbreker dit via 
dubbele deuren, dan kan dit uitsluitend 
via de naad tussen de deuren: de sluit-
naad. De slotschoten moeten immers 
worden opengebroken!

Een belangrijk doel van deurnaalden? 
Bij een inbraakpoging de sluitnaad zo 
lang mogelijk onbereikbaar houden. 
En dat is nu juist de specialiteit van 
de nieuwe 007-deurnaalden.

    LEES VERDER OP PAGINA 3

Achter het 007-deurnaaldprofiel, dat 
op de loopdeur wordt geplaatst, is een 
kwalitatief hoogwaardige meerpunts-
sluiting bevestigd (NEMEF).

Alprokon kiest voor een meerpuntsslui-
ting met drie onverwoestbare haakscho-
ten. 

Op kwaliteit wordt bij ons namelijk 
nooit bezuinigd! U geeft de voorkeur 
aan een duurzaam, probleemloos en 
eenvoudig product? Dan bent u bij ons 
aan het goede adres!

    >15 minuten    3  kreukelzones      3 haakschoten
>15 minuten inbraakwerenden 2e deurnaald geïntegreerde meerpuntssluiting

      1 sluitnaad
AFGEDEKT met DEURNAALD
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#De deurnaald
De nieuwe inbraakwerende innovatie: “007” tussen de deuren

Op de “vaste” deur een deurnaaldprofiel:

• Met twee grendels (boven/onder) - Ø 13 mm voorzien van een 
doorzaagbeveiliging. Uitslag 25 mm.

• Bediening van deze grendels door schuifbediening of knop.
• Incl. zelfaantrekkende inloopopeningen voor de haakschoten.
• Met extra Q-Lon afdichting, over de volle deurhoogte. 

Op de “loop” deur (met slot) een deurnaaldprofiel:

• Inclusief een meerpuntssluiting met drie oersterke 
haakschoten.

• Voorzien van drie kreukelzones in de afdekflens.
• Met extra borstelafdichting.

Primaire doel 007-deurnaalden:
Het inbraakwerend afdichten van  
de sluitnaad tussen de deuren.

INNOVATIE!
Afdekflens met drie kreukelzones
Bekijk de werking op pagina 4

Aangepast aan de huidige bouwdetaillering, presenteren wij 
een NIEUW inbraakwerend deurnaaldsysteem: 007-deur-
naalden. We hebben de goede elementen behouden van 
de succesvolle Alprokon deurnaald, uitvoering 7 (destijds 
bekroond met de Politiekeurmerkprijs), maar voorzien van 
aanzienlijke verbeteringen. 

Hoofddoel? 
De ruimte tussen de dubbele deuren inbraakwerend afdichten.
Hoe? Door het ingenieus afdekken van de sluitnaad.

Resultaat? Verbluffend. Dubbele, 40 mm deuren met Alprokon 
007-deurnaalden zijn niet binnen 15 minuten open te breken 
(Gereedschapset A/SKG-proef).

NIEUW: 007-deurnaalden >15!
007-deurnaalden: een nieuwe dimensie in inbraakwering

3D-illustratie: uitvoering 007-6
op deuren met rubber kaderprofiel

Wat zijn deurnaalden?
Deurnaalden zorgen ervoor dat de 
ruimte tussen dubbele deuren, de sluit-
naad, wordt afgedicht op een gewenste 
wijze.

Wat voor soorten deurnaalden zijn er?
Naast een efficiënte basisdeurnaald 
tussen de deuren, bieden wij o.a. ook 
inbraakwerende, brandwerende, 
geluidsisolerende en deurnaalden 
met een vlucht-/paniekfunctie.

Geschikt voor elke deur?
Ja, voor praktisch elk type dubbele deu-
ren hebben wij een deurnaalduitvoering 
beschikbaar (met of zonder sponning-
aanslag, wisseldeuren, etc.). 

Bestellen en monteren eenvoudig?
Een deurnaaldenstel wordt als één pak-
ket, voorgemonteerd en compleet met 
alle benodigde materialen, besteld en 
geleverd. 

Levering
Bestellen en levering gaat via de 
erkende, professionele vakhandel.

Verkooppunten
Een adres bij u in de buurt? Kijk op 
www.alprokon.com/verkooppunten. 

Meer voordelen? Jazeker. Wat 
denkt u van 40% reductie van het 
kromtrekken van uw deuren? Of 
zelfaantrekkende inloopopeningen 
voor de haakschoten?

Als kers op de taart kunnen we 
u ook nog vertellen, dat op ons 
systeem inmiddels octrooi is 
verleend! 
Lees meer in deze krant over dit 
bijzondere product!
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#Doel deurnaald?

Doel inbreker
Bij inbraakpogingen is in de meeste ge-
vallen de sluitnaad het eerste aanvals-
punt. Het doel is de sluitelementen te 
forceren en zo toegang te krijgen tot 
de “buit”. 
Hoe houden we de sluitnaad zo lang 
mogelijk onbereikbaar? Door deze af 
te dekken. Bij voorkeur met aluminium.

Waarom de inbraakzijde NIET afdek-
ken met een houten aanslaglat?
De houten aanslaglat heeft, inbraak-
technisch gezien, praktisch geen waar-
de. Natuurlijk hebben materiaal- en 
bevestigingskeuze invloed, maar we 
kunnen gerust stellen dat de inbraak-
werende bijdrage van een houten aan-
slaglat ten hoogste 1 minuut bedraagt. 

Afdekken met deurnaald afdekflens
In tegenstelling tot hout vormt de alu-
minium afdekflens van de deurnaald 
een echte barrière. Deze afdekflens is 
voorzien van zogenaamde “kreukelzo-
nes” (zie pag. 4). Het kost de inbreker 
vele minuten om deze open te breken 
(en dat maakt ook veel lawaai!). Precies 
dat wat de inbreker nou net niet wil!

Meer pluspunten van aluminium
In tegenstelling tot een houten aan-
slaglat aan de inbraakzijde, is een 
aluminium deurnaaldprofiel nagenoeg 
onderhoudsvrij en aanzienlijk minder 
gevoelig voor beschadigen.

Een belangrijk doel van deurnaalden?
De sluitnaad zo lang mogelijk onbereikbaar houden! 

Stel; we dekken de sluitnaad af met een houten aanslaglat

Dubbele deuren met sponningaanslag, een rubber kaderprofiel rondom in de deur-
bladen. In de loopdeur zit een meerpuntssluiting.

In de vaste deur:
 2x losse kantschuif, onder en boven, uitslag ± 20 mm, deze kantschuif-
 uitslag wordt opgenomen in sluitplaatjes of sluitpotten.
 3x een losse sluitkom om de slot-/haakschoten in op te vangen.
In de loopdeur:
 1x een goedgekeurde meerpuntssluiting.

Nu dezelfde deuren - we dekken de sluitnaad af met een aluminium deurnaald

In de vaste deur:
 1x deurnaald (inclusief grendels, extra borstelafdichting en inloop-
          openingen voor de slot- (haak-)schoten).
In de loopdeur:
 1x deurnaald (inclusief een geïntegreerde meerpuntssluiting).

binnen binnen

2 x kantschuiven
3 x sluitkommen

meerpuntssluiting

houten afdeklat

houten afdeklat aluminium afdekflens
met kreukelzones

aluminium
afdekflens

deurprofiel incl. 
meerpuntssluiting

deurprofiel incl. grendels en inloop-
openingen voor de haakschoten

extra Q-Lon afdichting
over de volle deurhoogte

buiten
aanval inbreker aanval inbreker

buiten

Naast een bijzondere afdekflens kent de 007-deurnaald nog veel meer voordelen ten 
opzichte van andere oplossingen. Een paar belangrijke punten:

• Voor praktisch elke deur een 007-deurnaaldoplossing (pag. 11 t/m 13).
• Zelfaantrekkende, brede inloopopeningen, nastelbaarheid niet nodig (pag. 10).
• Ook grendelbediening met een knop mogelijk.
• Tot 40% reductie van vervorming houten deurbladen (rapport SHR).
• Deurprofielen zijn beide arm. Deurbladen moeten dus stomp geleverd worden.
• Gebruiksvriendelijk, geen terugkerend onderhoud aan deurbladen.
• Weinig tot geen nazorg, levering compleet in één koker, snelle montage.

= SLUITNAAD= SLUITNAAD

Houten aanslaglat: 
Beperkte bijdrage inbraak- 
werendheid, meer onderhoud.

Deurnaald afdekflens: 
Grote bijdrage inbraak-
werendheid, minimaal 
onderhoud.
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#007 - Inbraakvertragend door ingenieuze kreukelzones

#Grensverleggend: ‘Wie niet sterk is moet slim zijn!’

Grensverleggende resultaten bij praktijkproef volgens NEN 5096 - weerstandklasse 2 - inbraakweerstand > 15 minuten!

profielen zijn ‘arm’

loopdeur
schuifgrendels+
doorzaagbeveiliging

dubbele borstelafdichting

meerpuntssluiting
3 x haakschoot!

   afdekflens met drie buiglijnen

‘vaste’ deur

een tweede deurnaald
dicht de naad af

kreukelzone 1
buiglijn 1

dikker lijfdeel blijft 
lang intact: “afpellen”

  Nog een gadget: de tweede deurnaald

Zoals u op pagina 3 heeft kunnen lezen, is de sluitnaad (dit is de naad tussen de 
deuren) van cruciaal belang. Deze sluitnaad is immers de enige weg waarlangs de 
inbreker, met behulp van het tot beschikking staande inbrekersgereedschap, de 
sluitpunten (haakschoten) kan bereiken. 
Door het toepassen van 007-deurnaalden, wordt deze sluitnaad (3 mm) door een 
afdekflens aan het zicht onttrokken. 

De 007-deurnaalden zijn voorzien van zogenaamde “kreukelzones” in deze afdek-
flens. Denkt u bij het woord “kreukelzone” gerust aan de motorkap van uw auto, 
het principe is gelijk! 
Door de afdekflens inventief op te bouwen en op specifieke punten te voorzien van 
buiglijnen (3x), ontstaat tijdens een inbraakpoging een (van te voren bedacht) 
kreukelpatroon. De 007-deurnaald afdekflens “absorbeert” de breekkrachten!

Heeft de inbreker de aanval ingezet, dan zal het kreukelen beginnen bij buiglijn 
één (illustratie boven). Het ombuigen gaat gepaard met veel krachtsinspanning en 
lawaai. Er is geen ontkomen aan.
Als de eerste kreukelzone is omgebogen, is de inbreker nog geen stap verder. Een 
“tweede” deurnaald blokkeert de doorgang. Stap één zal zich herhalen, net zo lang 
totdat alle kreukelzones zijn overwonnen. Wat uiteindelijk rest is een praktisch 
onbewerkbaar aluminium lijfdeel. In dit stadium zitten de onverwoestbare haak-
schoten nog steeds veilig opgenomen in het kokerprofiel, dat gemonteerd zit op de 
“vaste” deur.

Beoordeling innovatief en vindingrijk
Dankzij het innovatieve karakter is onlangs octrooi verleend op de 007-deurnaal-
den met kreukelzones.

Kreukelzones 2e deurnaald
007-deurnaald: een “gadget” die James Bond niet zou misstaan



#007 - Inbraakvertragend door ingenieuze kreukelzones

#Grensverleggend: ‘Wie niet sterk is moet slim zijn!’

Grensverleggende resultaten bij praktijkproef volgens NEN 5096 - weerstandklasse 2 - inbraakweerstand > 15 minuten!

kreukelzone 2
buiglijn 2

kreukelzone 3
buiglijn 3

fpellen”

minimale opening
lastig te forceren

haakschoten opgenomen 
in het kokerprofiel

lijfdeel is lastig 
te manipuleren!

haak

Hoe inbraakwerend zijn 007-deurnaalden? >15 minuten (test WK2)
Om dat te bepalen, is er bij een erkend laboratorium (SKG-IKOB), met succes, een 
inbraakproef uitgevoerd (zie pag. 6). Met gereedschapset A (behorend bij weer-
standklasse 2) werd een resultaat behaald van ten minste 15 minuten.

De bij weerstandklasse 2 behorende eis: een inbraakweerstand van 3 minuten, 
vinden wij te minimaal om als standaard te gelden (Bouwbesluit 2012). Deze 
zou wat ons betreft een opwaardering moeten krijgen naar 4 of zelfs 5 minuten 
met eenzelfde gereedschapset!  Op een certificaat staat slechts vermeld aan 
welke weerstandklasse is voldaan, niet de werkelijke, tijdens de inbraakproef 
behaalde tijd. Juist die vermelding zou een kwalitatief vergelijk mogelijk maken! 
Ook stimuleert het hang- en sluitwerkproducenten te innoveren. Het werkelijk 
behaalde resultaat wordt immers zichtbaar. 

Als we praten over hang- en sluitwerkproducten die voldoen aan een inbraak-
weerstand, dan heeft “men” (NEN/CEN) een bepaald type inbreker voor “ogen”.

Weerstandklasse 2 =  inbraakweerstand 3 minuten: Gelegenheidsinbreker met 
handgereedschap, gebruikmakend van toevallige kansen (die “wij” ze geven), 
heeft geen informatie over het inbraakwerende niveau van het gebouw, wil een 
snelle actie zonder lawaai, heeft geen voorkennis en neemt weinig risico.

Weerstandklasse 3 =  inbraakweerstand 5 minuten: Deze inbreker gaat een 
stap verder, heeft meer specifiek gereedschap bij zich (zoals een koevoet) en 
profiteert van de situatie ter plekke. Heeft enige kennis van inbraakweerstand en 
hoe dit te omzeilen, wil een snelle actie zonder lawaai, heeft waarschijnlijk geen 
voorkennis over de buit, is bereid om wat meer risico te lopen. Een vakman dus!

Constructieve eenheid van deurnaalden
Inbraakwerend niveau?

Typering van een inbreker naar weerstandklassen

Type inbreker



#De inbraakproeven

De eis

Manuele beproeving: klassen

Inbraakweerstand in klassen

Het Bouwbesluit 2012 verplicht ons o.a. te voldoen aan een bepaalde mate van 
inbraakwerendheid: weerstandklasse 2 (volgens NEN 5096).

Wij hebben onze 007-deurnaald met kreukelzones aan een inbraakproef onderwor-
pen. Niet alleen om u van ons nieuwe product te overtuigen, maar ook om te 
laten zien dat het huidige minimale niveau waarnaar het Bouwbesluit verwijst, 
niet meer van deze tijd is. Gaat u voor 3 of >15 minuten inbraakweerstand?

Uitgangspunt
Gemonteerd tussen “ordinaire” dubbele deuren van 40 mm dik, een testopstelling 
volgens NEN 5096 en een officiele gereedschapset A tot beschikking van de “in-
brekers” (foto links). Deze manuele inbraakproef vond plaats bij en werd uitge-
voerd door SKG-IKOB. De aanval was uitsluitend gericht op de deurnaald. 

Hoe houdt de deurnaald zich tijdens de proef?
De maximale netto testtijd (norm) bedraagt 15 minuten. De waarde van de 
007-deurnaald met kreukelzones werd direct na aanvang van de proef 
duidelijk. Het bleek een buitengewoon tijdrovend karwei te zijn om überhaupt 
de sluitnaad en de haakschoten te bereiken. Het “afpellen” van de afdekflens, 
stap-voor-stap, werd geroemd tijdens de inbraakproef. Dit in tegenstelling tot 
het afdekken van de sluitnaad met een houten afdeklat, gelijmd of genageld. ‘‘Die 
liggen binnen 30 seconden van de deur,’’ aldus een ervaringsdeskundige. 

Resultaat?
Eigenlijk is het geen verrassing. Binnen de maximale netto testtijd van 15 minu-
ten werd de constructie NIET geopend met het beschikbare gereedschap.

Aanvullende proef met gereedschapset RC3 + lang breekijzer 71 cm
Op een gelijksoortige constructie (deuren 40 mm) is aanvullend ook een RC3 
proef volgens NEN-EN 1627 uitgevoerd. Doel: onderzoeken in welke mate deze 
007-deurnaald deze minimale constructie zou kunnen beschermen. Ruim vier 
minuten waren nodig om de 40 mm dikke deuren open te krijgen met het 
lange breekijzer van 71 cm. Het waren echter de deurbladen die niet langer be-
stand bleken tegen het brute geweld van een koevoet van 71 cm, deze scheurden 
letterlijk van de deurnaald.

minimaal 15 minuten inbraakwerend

De categorie ‘inbraakwerendheid van 
gevelelementen’ wordt simpelweg 
ingedeeld in weerstandklassen (RC=re-
sistance class). Deze weerstandklas-
sen geven aan hoe lang de volledige 
constructie minimaal weerstand biedt 
tegen een manuele inbraakpoging. 
Tijdens de inbraakpoging wordt een 
standaard, bij de klasse behorende set 
inbrekersgereedschap gebruikt.

Relevante weerstandklassen voor hang- 
en sluitwerk tussen en rondom dubbele 
houten deurbladen:

RC2 = inbraakweerstand 3 minuten
RC3 = inbraakweerstand 5 minuten

Fred van Herpen (oprichter Alprokon):
In de huidige tijd, met prachtige 
materialen voor handen, is 
3 minuten inbraakwerend een 
lachertje. De minimale norm zou 
5 minuten moeten zijn.

NEN-EN 1627

Het resultaat
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Wat is een norm? Wettelijke verplichting? SKG-sterrensystematiek?

Als we gaan bouwen, krijgen we 
momenteel (2015) te maken met het 
Bouwbesluit 2012. Hoofdstuk BB-AFD. 
2.15 gaat over de inbraakwerendheid.
In dit hoofdstuk is bepaald, dat ge-
bouwen met een woonfunctie minimaal 
moeten voldoen aan weerstandklasse 
2 van de Nederlandse norm NEN 
5096. Dit houdt in dat ze dus een 
minimale inbraakwerendheid van 3 
minuten moeten hebben (SKG**). Zo 
ook dubbele deuren. Dit is een wette-
lijke verplichting. 

De inbraakweerstand moet proefonder-
vindelijk worden vastgesteld met ‘ech-
te’ inbraakproeven op ware grootte. Er 
moet immers worden aangetoond dat 
de constructie voldoet aan de gestelde 
norm.

NEN 5096 is een Nederlandse norm die 
de inbraakwerendheid van o.a. deuren 
classificeert. Het huidige Bouwbe-
sluit 2012 verwijst naar versie NEN 
5096:2007.

In deze norm staat beschreven waar-
aan de totaalconstructie moet voldoen 
(eisen) om in een specifieke klasse te 
worden ingedeeld (classificatie).
Het ‘meten’ van dit resultaat gebeurt 
volgens een, eveneens in de norm 
vastgelegde, gestandaardiseerde 
beproevingsmethode. Deze is alleen 
geldig als die wordt uitgevoerd door 
een erkende instantie (Notified Body), 
zoals bijvoorbeeld de SKG-IKOB dat in 
Nederland is.

Laatste versie NEN 5096:2012
De meest recente versie van de NEN 
5096:2012 is nog ‘slechts’ een aanvul-
ling op de Europese norm, de NEN-EN 
1627. In deze aanvulling zijn zaken 
opgenomen die als ‘extra’ of uitzonde-
ring gelden voor de Nederlandse markt. 

De normcommissie streeft ernaar om, 
in de toekomst, te komen tot een 
volledige afstemming tussen NEN 5096 
en NEN-EN 1627. 

Op het moment dat de norm geharmo-
niseerd is, treedt de Europese Verorde-
ning Bouwproducten in werking.
Pas dan moeten producten die voldoen 
aan deze norm, voorzien zijn van een 
CE-markering met bijbehorende presta-
tieverklaring (DoP).

Waarom heeft Europa het doel de 
normen in Europa te harmoniseren?
Dat is eenvoudig beantwoord: om de 
uitwisselbaarheid van genormaliseerde 
producten, diensten en processen te 
vergroten. Schengenakkoord: vrij ver-
keer van personen en goederen wordt 
nagestreefd. Op het moment dat de 
norm in een land gelijk is aan de norm 
in Europa, noemen wij deze “geharmo-
niseerd” (hEN – Harmonised European 
Standard). 

Normen zijn gedocumenteerde, niet-bindende overeenkomsten. Een norm op zich is geen 
wet. Echter als het Bouwbesluit stelt dat aan een specifieke norm voldaan moet worden, 
dan is dat wel een wettelijke verplichting! In normen zijn belangrijke criteria voor goe-
deren, diensten en processen vastgelegd. Ze dragen ertoe bij dat goederen en diensten 
geschikt zijn voor hun doel, met elkaar vergeleken kunnen worden en onderling compati-
bel zijn. 

In Nederland hebben wij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), een nationaal or-
gaan. Deze non-profitorganisatie luistert naar signalen uit de branche  (bijv. via hang- en 
sluitwerk verenigingen). Ook kan door willekeurige anderen een formeel verzoek worden 
ingediend.  Vervolgens beoordeelt een door NEN samengestelde commissie (competent 
comité) of en hoe de normen te maken of te wijzigen. Door de normen vervolgens te publi-
ceren, worden ze voor alle betrokkenen/geïnteresseerden bereikbaar.

Een norm vormt/beschrijft eigenlijk het minimaal te behalen “niveau”. Naarmate er nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden (van bijvoorbeeld materialen, producten, computersyste-
men, informatievoorziening o.i.d.) wordt het niveau van norm “opgeschaald”. Zo worden 
bijvoorbeeld fabrikanten “verplicht” te innoveren en hun product aan te passen aan een 
nieuw niveau. Op die manier worden innovaties binnen de markt en samenleving sneller 
geïmplementeerd, geaccepteerd en omarmt.

1 2 3 4
Bouwbesluit 2012

Wat zijn normen?

NL norm NEN 5096:2007 EU norm NEN-EN 1627 Private kwaliteitsborging

De inbraakwerende deurnaalden van 
Alprokon zijn onderworpen aan een 
inbraakproef volgens de Nederlandse 
norm NEN 5096:2012. Zoals u kunt 
lezen onder kopje 2 is het eisenpakket 
en de beproevingsmethode praktisch 
gelijk aan de Europese norm.

BRL - aanvulling op de norm
Naast de eisen die gesteld worden in 
NEN 5096, voldoen onze inbraakweren-
de profielen ook aan de aanvullende 
eisen die KOMO heeft vastgesteld in de 
zgn. Nationale Beoordelingsrichtlijn: 
BRL 3104 / SKG-AE-3104 voor hang- 
en sluitwerk. 

Voldoet het product aan de gestelde 
en aanvullende eisen (beoordeling 
geschied door SKG-IKOB), dan mag het 
voorzien worden van een SKG-keur-
merk in de vorm van “sterren” (SKG**/
SKG***). Deze sterren worden onuit-
wisbaar in het product aangebracht 
en een prestatieverklaring wordt tot 
beschikking gesteld.

Fred van Herpen (oprichter Alprokon):

Het behalen van de norm is niet 
het eind, maar slechts het begin!
In beweging blijven, innoveren, 
dat is een must voor een bedrijf.

#Geïnteresseerd in de regels?
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#Inbraakproef in beeld

De proef in beeld
Verschillende stadia van het “kreukelproces”

Buiglijn 1

Buiglijn 2

Buiglijn 3

Tijdens de inbraakproef wordt goed zichtbaar hoe de afdekflens met kreukelzones 
functioneert (zie ook pagina 4 en 5):

Buiglijn 1: Het borsteldeel van de zichtflens wordt opengebogen: de “twee  
     de” deurnaald komt in beeld.
Buiglijn 2: De “tweede” deurnaald wordt aangevallen en buigt open. Ter plaatse   
                van een dikke flens buigt de deurnaald om.
Buiglijn 3: Het dikke flens deel buigt moeizaam om op een dusdanige locatie dat 
                de sluitnaad blijft afgedekt. 

     Wat resteert is een korte, sterke, moeizaam te bewerken stomp die de  
                sluitnaad afdekt. 

8



Een goede oplossing voor uw klant 
Uw klant is vaak niet thuis in het aan-
bod van inbraakwerende producten. 
Men vraagt u de juiste oplossing aan 
te bieden. Een advies waarin een 007 
deurnaald zeker op z’n plaats is!

Montagevoordeel: 
Vaak worden deurnaalden op maat gele-
verd. Echter, kiest men voor een pre-
fab-deurnaald, dan is deze door een 
vakman/vrouw ook snel en eenvoudig 
op maat te maken en te bevestigen. 
(Dus niet nodig: 2x kantschuiven, een 
sluiting, 3x sluitkommen monteren of 
een aanslaglat afwerken en schilderen!).

Renovatievoordeel: deurnaalden dek-
ken de kopse kanten van beide deuren 
volledig af. “Oud zeer” wordt dus 100% 
aan het zicht onttrokken.

Voordeel bestellen en levering:
Compleet product, verpakt in één koker.
Geen kans op “vergeten” of niet pas-
sende onderdelen. Voorkomt faalkosten.

Geen nazorg
Is de deurnaald correct gemonteerd en 
zijn de deuren goed afgehangen? Dan is 
er, afgezien van een (geadviseerd) jaar-
lijks druppeltje olie voor het slot, geen 
nazorg te verwachten.

Geen onderhoud nodig
De kwetsbare kopse kanten van de deu-
ren zijn omsloten door de deurnaalden.  
Beschadigen (en dus regelmatig terug-
kerend schilderwerk) wordt beperkt.

Deurbescherming
Worden de deuren ook nog eens voor-
zien van Rubbertex® Stootplaten (zie 
www.alprokon.com), dan is schilderwerk 
nog zelden noodzakelijk!

Belang van de bewoners
Alle bewoners, eigenaar of niet, hebben 
belang bij de uitstekende inbraakwe-
rendheid die 007 deurnaalden kunnen 
bieden.

Vanzelfsprekend voldoen aan de norm
Alle deurnaalden die Alprokon levert vol-
doen aan de daaraan gestelde normen. 
Ook aan de inbraakwerende NEN 5096.

Een goede keus voor uw opdrachtgever
Grote mate van inbraakwerendheid, 
duurzaam, handig in het gebruik, lang-
durig probleemloos functioneren. 

Uitvoering en kleur naar keuze
Over het esthetisch aspect kunnen we 
lang praten. De één vindt een alumi-
nium afdekflens prima. De ander wil 
deze niet in beeld. Geen probleem.

Deurnaalden zijn in praktisch elke kleur 
te moffelen, af te dekken met een RVS 
Topskin of zelfs met een houten afdek-
voorziening aan het zicht te onttrekken.

De bewoner (en/of eigenaar) is uit-
eindelijk de grootste belanghebbende 
in deze zaak. Men wil één ding: dat 
er niet wordt ingebroken... Maximale 
kwaliteit tegen een acceptabele prijs.
Vanuit het oogpunt van de gebruiker/ 
eigenaar is de mate van de inbraak-
weerstand van groot belang. Zeker als 
de gebruiker ooit een inbraak in eigen 
leefomgeving heeft ervaren. 
007-deurnaalden zijn meer dan 15 
minuten inbraakwerend, de absolute 
top op inbraakwerend gebied.

Gebruikersgemak
Naast een onovertroffen inbraakweer-
stand is de deurnaald prettig in het dage-
lijkse gebruik. Gemakkelijke en probleem-
loze bediening gedurende vele jaren.

Meerwaarde: USP
Deurnaalden hebben veel “unique sel-
ling points” (USP). Deze USP vormen 
goede aanknopingspunten tijdens het 
verkoopgesprek met uw klant.

Alprokon mee aan tafel? 
Wij bieden ondersteuning aan, bijvoor-
beeld door “mee” aan tafel te schuiven 
als het gesprek met uw klant gaat over 
Alprokon deurnaalden.

Productvoorlichting (USP) wordt aan-
geboden in de (deurnaald-)fabriek in 
Barendrecht. Uiteraard is het ook moge-
lijk dit te organiseren op een door de 
vakhandel gewenste locatie.

Betrouwbaar
Alprokon is een betrouwbare partner. Op 
tijd en foutloos leveren, is ons streven.
 

Deurnaald “af fabriek” meeleveren
Elke dubbele deurcombinatie die uw 
fabriek verlaat, zou voorzien kunnen 
worden van deurnaalden. Een extra 
“accessoire” met een meerwaarde die 
goed te verkopen is (USP)!

Gebruik van standaard deuren
Bij dubbele deuren is het mogelijk te 
kiezen voor twee identieke, rechte deu-
ren (profielen zijn arm) met rondom een 
doorlopend kaderprofiel (zie 007-7).

Vervormingsgedrag: ca. 40% reductie
Na meerdere vormstabiliteitsproeven 
volgens BRL0803/NEN-EN 1121 heeft 
SHR geconcludeerd, dat deurnaalden 
het vervormen van houten buitendeu-
ren tot wel 40% reduceren. Een posi-
tieve invloed, ook op uw product! 

#Uw voordelen?

Wat zijn uw voordelen? Elke gebruiker of verbruiker van deurnaalden kijkt hier anders te-
genaan. Welke punten zijn voor u belangrijk? Kijkt u alleen naar de aanschafprijs? Of kijkt 
u verder dan dat? Vindt uw eigen voordelen! Een aantal voorbeelden:

Aannemer/Afbouw/ZZP-er/
Inbraakbeveiligingsbedrijf

Woningbouwvereniging/VVE
Technische Dienst (TD)

Architect/Projectmanager

Eigenaar/Belanghebbenden

Professionele vakhandel/
Toeleverancier bouw

Deurenfabriek/Timmerfabriek
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#007 - details 

• Schuiven (zwart kunststof) tussen 
de beide deurnaaldprofielen.

      Bediening onder handbereik.
• Easy-Lock-Knop (geanodiseerd 

aluminium): op de afdekflens aan 
de binnenzijde van de deuren        
(geschikt voor stompe deuren 
40/54 mm - buitendraaiend).

In het kozijn worden sluitpotten ge-
plaatst om de grendels (Ø 13 mm) in op 
te nemen.

• Boven: vlakke sluitpot Ø 22 mm A1.
• Onder: sluitpot 9° flens A2.

De sluitpotten hebben een inloop-ovaal 
van 14 x 17 mm.

Ter plaatse van de sponning wordt, zowel 
aan onder- als bovenkant van de deur-
naald, een stukje afdekflens verwijderd.

Dit is overigens niet noodzakelijk bij 
deurnaald uitvoering 007-4.

• De dagschoot-inloopopening is voorzien van een zgn. 
“half maantje”.

• Deze aluminium uitstulping van een paar millimeter is, 
als dit nodig mocht zijn, met een vijl razendsnel bij te 
werken tot de juiste maat.

• Aanschaf van een nastelbare voorziening kan dan ook 
achterwege blijven.

Getest volgens NEN 5096 (conform NEN-EN 1627), inbraakweerstand:
• RC2/weerstandklasse 2 en RC3/weerstandklasse 3.
• SKG** (40 mm deur) en SKG*** (54 mm deur).
• Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Getest volgens NEN-EN 1121/BRL 0803 Vormstabiliteitsproef. 
Resultaat: deurnaalden beperken kromtrekken van houten deurbladen tot wel 40%!

Deurnaalden met extra Q-Lon afdichting tussen de deuren (deuren met kader):
Getest volgens NEN-EN 12207 - Luchtdoorlatendheid - klasse 3.
Getest volgens NEN-EN 12208 - Waterdichtheid - E900.

Inclusief een meerpuntssluiting* met 
drie oersterke haakschoten.
De meerpuntssluiting zit direct ach-
ter de deurnaald gemonteerd. De be-
dieningsstangen, die het hoofdslot en 
de bijzetsloten met elkaar verbinden, 
worden over de volle deurhoogte be-
schermd door aluminium ribben. 

• Voorzien van drie kreukelzones in 
de afdekflens.

• Met borstelafdichting in de afdek-
flens.

• Vaste krukhoogte 105 cm.

*(keuze type meerpuntsslot: zie pag. 15)

Inclusief twee grendels met een uitslag 
van 25 mm (boven- en onderkant), om 
de deur in het kozijn te kunnen “vast” 
zetten. Deze grendels zijn voorzien van 
een gehard stalen doorzaagbeveiliging 
(4 cm) en worden in “gesloten toestand” 
geblokkeerd door de haakschoten.

• Voorzien van drie kreukelzones in 
de afdekflens (m.u.v. kaderdeuren).

• Voorzien van druppelvormige, 
zelfaantrekkende inloopopeningen 
voor de haakschoten.

• Met borstelafdichting in de afdek-
flens.

• Extra - kaderdeuren: over de vol-
le deurhoogte (tussen de deuren): 
Q-Lon afdichting.

• 007-deurnaalden zijn uitgevoerd 
met zelfaantrekkende, taps toe-
lopende inloopopeningen voor de 
haakschoten van de sluiting.

• Tijdens het indraaien van de haak-
schoot wordt de deur geleidelijk in 
juiste positie “getrokken”.

• Evt. nastelbaarheid op haakschoten 
levert, gezien het formaat inloop- 
openingen, geen enkel voordeel op.

Grendels - Bediening:            Schuif   of   Knop

Grendels - Sluitpotten:
Dagschoot - inloopopening

Sponningsparing 

007-deurnaalden voldoen aan: 

Deurnaald - loopdeurDeurnaald - vaste deur

Zelfaantrekkende inloopopeningen

A1

A2

voorbeeld
deur met kaderprofiel

6

2,5
8 13

10
,5

23
,5

23 mm

34
 m

m

haakschoot 

Alprokon heeft een vormstabiliteits-
proef laten uitvoeren bij SHR (Stichting 
Hout Research). 

Resultaat:
door het toepassen van 007-deur-
naalden trekken de deuren tot wel 
40% minder krom.
Hierdoor worden sluitproblemen aan-
zienlijk gereduceerd. Nastelbaarheid op 
de slotschoten is bij dit deurnaaldsys-
teem niet noodzakelijk.

Het “kromtrekken” (vervormen) van bui-
tendeuren wordt voornamelijk veroor-
zaakt door temperatuur- en vochtver-
schillen tussen binnen- en buitenzijde.
Onder invloed van de weersomstandig-
heden en het jaargetijde “werkt” de 
deur continue (zie www.alprokon.com).

40% reductie van kromtrekken van de deuren
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In grote lijnen kunnen we de detaille-
ring van dubbele deuren in twee groe-
pen indelen. Deuren met:

Tochtdichting in de deur (A/B kader)
Tochtdichting in sponning (C stomp)

Extra VOORDELEN deuren met kader

Naast 007-deurnaald voordelen, zoals 
bijvoorbeeld de inbraakwerendheid van 
>15 minuten en ca. 40% reductie van 
kromtrekken deurbladen, zijn er ook 
specifieke voordelen te noemen in com-
binatie met deuren met kaderprofielen:

• Een extra Q-Lon afdichting tussen 
de deurnaalden, die doorloopt over 
de VOLLEDIGE deurhoogte, vormt zo 
een extra lucht-/geluidsafdichting 
tussen de beide deuren. 

• Voldoet aan NEN-EN 12207: 
Luchtdoorlatendheid - Klasse 3.

• Voldoet aan NEN-EN 12208: 
Waterdichtheid - E900.

• Er wordt gebruik gemaakt van het 
aanwezige rubber kaderprofiel.

• Aan de binnenzijde van de deurcom-
binatie met 007-deurnaalden kan 
naar wens een houten aanzichtlat 
gemonteerd worden (bijdrage aan 
EPC).

• VOORDEEL 2x identieke kaderdeur.
Twee deurbladen met rondom de 
deuren DOORLOPEND een standaard 
kaderprofiel (afm. tussen 16/8 en 
18/8 mm).

• Onderbreken van het kaderprofiel 
tussen de deuren is niet meer nood-
zakelijk. De optimale afdichting van 
een (fabrieksmatig) gelast kader kan 
in stand blijven. 

#Ook op uw deuren?
007-deurnaalden zijn geschikt voor kader- en stompe deuren

007-deurnaalden kunnen worden toegepast op diverse deurtypen:
54/56 mm dikke deuren: 1 x deur STOMP, 1 x deur met KADERPROFIEL rondom

54/56 mm dikke deuren: 2 x IDENTIEKE STANDAARD deur met KADERPROFIEL rondom

38/40/42  -  54/56 mm dikke deuren: 2 x STOMP

A

B

C

stomp
Uitvoering:
007-4
007-6

Zie pag. 12

Uitvoering:
007-4
007-7

Zie pag. 12

Uitvoering:
007
007-3
007-4

Zie pag. 13

stomp stomp

doorlopend kaderprofiel
26 mm (18/8 mm)

doorlopend kaderprofiel
24/25/26 mm

tochtprofiel in de 
sponningaanslag

Uitv. 3500

doorlopend kaderprofiel
24/25/26 mm

voorbeeld
deur met kaderprofiel

Deurnaalden voor kaderdeuren: 
Met EXTRA Q-Lon afdichting 
tussen de deuren, doorlopend 

over de VOLLEDIGE deurhoogte.

(Detaillering kozijnen illustratief) 11
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uitvoering 007-6

uitvoering 007-7

Deurdikte 54 - 56 mm met kaderprofilering.
Plaatsing op vaste maat vanaf buitenkant deur.
Binnenzijde: Houten aanslag naar eigen inzicht (niet meegeleverd).

Voordelen universeel model o.a.:
• Toepasbaar op diverse deurtypen (kader/stomp) en deurdikten.
• Eenvoudig zelf op maat te maken: ook PREFAB-levering.
• Buitendraaiend.

Voordelen o.a.:
• Gebruikmakend van de kaderprofilering in de deur.
• Extra Q-Lon afdichting over volle deurhoogte.
• Naar wens; houten afdeklat binnenzijde.

Voordelen o.a.:
• Gebruikmakend van de kaderprofilering in de deur.
• Extra Q-Lon afdichting over volle deurhoogte.
• 2 x identiek deurblad uit uw voorraad! 
  

38 mm*

*Is uw rubber kader kleiner dan 18/8 mm?
 Dan hebben wij ook een afdekflens van 32 mm beschikbaar.

dikte 54 mm

dikte 54 mm

#kader deuren 
Deurnaalden voor dubbele deuren met rubber kaderprofiel

loopdeur

loopdeur

vaste deur

vaste deur

vaste deur

uitvoering 007-4 op deuren met kaderprofiel  -  universeel dikte 54 t/m 56 mm

A

A

B

(Detaillering kozijnen illustratief)
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#stompe deuren
Deurnaalden voor dubbele deuren met een sponningafdichting

uitvoering 007-3

uitvoering 007 dikte 40/54 mm

dikte 40/54 mm

loopdeur

loopdeur

vaste deur

vaste deur

houten aanslag naar 
eigen inzicht

loopdeurvaste deur

uitvoering 007-4 op stompe deuren  -  universeel dikte 38 t/m 42 mm

C

C

C

(Detaillering kozijnen illustratief)
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#Prefab of levering in kleur?

Inkorten prefab; met ingeschoven grendel, op deurhoogte afzagen.
Profiel en grendel gelijktijdig inkorten.

• Door de klant zelf op maat te maken.
• Op vaste lengte 220/245/285 cm.
• Keuze meerpuntsslot achter de naald
 (zie kolom pagina 15).
• Zonder sponningsparingen.
• Krukhoogte vast 105 cm.
• DinRS (1) OF DinLS (2).

 Lengte      Toepasbaar tussen

   220 cm       195 t/m 220 cm    

   245 cm       220 t/m 245 cm    

   285 cm       245 t/m 285 cm

• Inclusief onderdelen en RVS bevesti-
gingsmateriaal.

• Verpakt in een kartonnen koker

Door de 007-deurnaalden aan te bieden 
op vaste, inkortbare lengtes ontstaat 
flexibiliteit en snelheid: PREFAB.

Eenvoudig pasmaken
Deurnaalden zijn door een vakman/
vrouw eenvoudig in het werk pas te 
maken.

• De bovenkant inkorten tot op de 
juiste deurhoogte (met ingetrokken 
grendel!).

• Gehard stalen kern voorzichtig in de 
grendel tikken (bovenkant).

• Waar noodzakelijk sponningsparingen 
maken in beide profielen (kleine en 
grote flens, zie sponningsparing pag. 
10).

Bent u niet gecharmeerd van het mat-satijn geanodiseerde uiterlijk van deurnaal-
den? Dan bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een andere afwerking.

RVS Topskin®
Is het RVS waarnaar u zoekt? Dan kan er op de afdekflens (40 of 50 mm) van de 
deurnaald een voorgevormd profiel worden aangebracht. Dit profiel, RVS Topskin® 
(geborsteld K-240), wordt door middel van een dubbelzijdige tape bevestigd.

In kleur poedercoaten
Vrijwel alle kleuren, of zelfs kleurcombinaties, zijn te realiseren. Uw huiskleur, 
naadloos passend bij het schilderwerk of voorzien van een opvallende chroom- of 
hamerslaguitvoering. Alles is mogelijk.

Primer/schilderen
Als de afdekflens wordt voorzien van een juiste primer, dan kan deze ook probleem-
loos worden meegeschilderd in het werk. 

U prefereert hout? (levering niet door Alprokon)
De deurnaald-afdekflens aan de binnenzijde kan worden voorzien van een hou-
ten omslaglijst. De nieuwe 007-deurnaalden voor deuren met kaderprofilering zijn 
geschikt om, als dit gewenst is, aan de binnenzijde een houten aanslaglat op te 
nemen.

Prefab-levering op vaste lengte 220/245/285 cm

Afwerking aluminium profiel

uitvoering 007-6 met houten aanslaglat uitvoering 007-4 met houten aanslaglat

14



Opgeven bij MAATWERK-bestelling:
1. Uitvoeringsnummer deurnaald.

2. Type meerpuntsslot achter de naald:

 

 

*E of F opgeven: 
• paniekfunctie uitschakelbaar of 

permanent?
• binnendraaiend of buitendraaiend?

3. Deurdikte.

4. Netto deurhoogte.

5. Draairichting van de loopdeur.

6. Sparingen voor de sponning:
 Opgeven; hoogte van weg te frezen  
 flens onder en/of boven.

In Prefab-uitvoering op vaste lengte    
zonder sponningsparingen.

Opgeven bij PREFAB-bestelling:
1. Uitvoeringsnummer deurnaald.

2. Type meerpuntsslot achter de naald 

(zie kolom boven).

3. Deurdikte.
4. 220, 245 of 285 cm lang. 
5. Draairichting: DinRs (1) of DinLs (2)
 (zie illustratie boven).

Levering:
Per stel verpakt in een kartonnen koker, 
incl. R.V.S. bevestigingsmaterialen. 

#Bestellen van deurnaalden
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sluitpot A2
Ø 22 mm

sluitpot A2
Ø 22 mm

tussenruimte 10 mm
(deuren v.a. 70 cm br.)

 (Din Rs)

12

 (Din Ls)

doornm. slot = 52 mm (55-3)

“Standaard”

“Comfort”Schildbreedte: 
maximaal 50 mm

 A = Standaard/Krukbediening
 B = Standaard/Sleutelbediening

 C =  Comfort/Krukbediening
 D = Comfort/Sleutelbediening

 E*=  Comfort krukbediening met Easy- 
         Exit functie (mechanisch)
 F*= Comfort krukbediening met Easy- 
         Exit functie (elektro/mechanisch)

 G = Comfort sleutelbediening/
       uitvoering Life Line

m
aa

tw
er

k
pr
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ab

Op maat gemaakt of prefab op vaste maten?

(sluitpotten hebben 
een inloop-ovaal van 
14 x 17 mm)

grendel Ø 13 mm

grendel Ø 13 mm

grendel Ø 13 mm

grendel Ø 13 mm
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#De inbraak
een uitgave van Alprokon Aluminium

oplossingen  
in aluminium

Oplossing:

#007: Even ontspannen met een “vak”puzzeltje

Horizontaal

3.   Type deur incl. tochtafdichting
6.   De achternaam van 007
10. Soort gereedschap
11. Lichtmetaal
12. Soort oppervlakte behandeling
13. Stiekem stilletjes binnengaan
16. Type grendel (Ø13 mm)
18. Bescherming op innovatie
19. Vermindering
20. Schoottype
21. Breekijzer
22. Producent deurnaalden
24. Frame rondom deur(en)
25. Afdichting tussen deuren

Inbraakwerende 007-deurnaalden van Alprokon...

Verticaal

1.   Naad aan de slotzijde
2.   Wig
4.   Toegang tot gebouw
5.   Geborgen
6.   Bundeling van filament
7.   Soort vervorming
8.   Veiligheid tijdens botsing
9.   Noviteit
14. Ongeoorloofd toegang verschaffen
15. Tegenwerking
17. Nadeel na inbraak
23. Niveau
24. Uitgave van de NBvT
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Alprokon Aluminium Development B.V.
Bremen 1, 2993 LJ  Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA  Barendrecht
www.alprokon.com

t (0180) 64 39 50
f (0180) 64 39 65
e info@alprokon.com
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www.alprokon.com
Alprokon
aluminium

Al

26
.9

81
53

8

 oplossingen 
in aluminium

 


