P-Prefab-2 als alternatief voor de P-2000
De Deurnaald type P-2000 (uitvoering 29) is een naald met meer dan 45 jaar ervaring.
Wist u dat Alprokon hier een alternatief voor heeft? De P-Prefab-2 (uitvoering 21), een naald met ook al
meer dan 20 jaar ervaring! Hieronder het vergelijk.

Deurdikte
Tussenruimte deuren
Vergrendeling vaste deur

Sluitplaat
Toepassing
Draairichting
Standaard lengte
Max deurhoogte (bij
lengte)

P 2000
40 mm
27 mm
Rechthoekige kantschuif
(zelf monteren)
Lichte uitvoering
Binnen/Binnen
Prefab standaard (wordt in
het werk bepaald)
2200, 2450 en 2850 mm
2115, 2250 en 2450 mm

P-Prefab 2
40 mm
27 mm
Geïntegreerde grendelpen
incl. hardstalen kern met
draai/schuif bediening
Zware uitvoering
Binnen/Buiten
Prefab standaard (wordt in
het werk bepaald)
2200, 2450 en 2850 mm
2115, 2250 en 2450 mm

Doorsnede P-Prefab 2

De P-Prefab-2 is:
1. Sneller en eenvoudiger te monteren, in plaats van 4 schroeven per kantschuif is de grendel
voorgemonteerd.
2. Ronde grendelpennen in plaats van rechthoekige kantschuif. Ronde gaten zijn in alle kozijnen
makkelijker en sneller aan te brengen. De grendel pot met stelmogelijkheid zorgt wederom voor
eenvoudige montage.
3. Een robuustere en zwaardere sluitplaat zorgt voor betere inbraakwerendheid.
4. Er is ruimte voor het monteren van een elektrische opener.
5. Los bijgeleverde hardstalen grendelpennen zijn niet door te zagen. (houd de inbreker buiten)
6. Grendel sluitsysteem zorgt ervoor dat de deur niet gesloten kan worden zonder dat de grendels
goed geplaatst zijn. Inbraak vertragend en betere sluiting van de deur.
7. Het gesloten ontwerp en constructie zorgt voor lagere gevoeligheid voor stof en vuil.
8. Het grendel systeem is makkelijker te bedienen.
Kortom, de P-Prefab is sneller te monteren, lagere faalkosten, voorziet in een betere inbraakwerendheid
en is duurzaam in gebruik. Een product dat met recht een betere investering is voor u en uw klant.
Meer informatie, mail ons op sales@alprokon.com

