
Alprokon Aluminium Development B.V.
Bremen 1, 2993 LJ  Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA  Barendrecht
www.alprokon.com

t (0180) 20 55 00
e info@alprokon.com

www.alprokon.com
t (0180) 20 55 00

Alprokon
aluminium

Al

26
.9

81
53

8

Alprokon #inbraakveilig, 
de juiste norm in inbraakweerstand

inbraakwerend

     3  kreukelzones

     >15 minuten

     3 haakschoten
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Kunt u ons advies gebruiken? 
Wij helpen u graag!  

Wie maken uw veiligheid?  
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Alprokon, 
de nieuwe norm in inbraakweerstand

Productoverzicht/Index

Inbraakwerende deurnaalden P

Wat is een deurnaald? Wat levert een inbraakwerende deurnaald op? 4

Het systeem met kreukelzones >15 minuten 6

In de praktijk getest SKG-IKOB 8

10 bijzondere voordelen van deze inbraakwerende deurnaald 10

Voor welk deurtype zoekt u een oplossing? 10

Dubbele deuren - Uitvoering 007 Deur Tussenr. WK Brand Rook Geluid Prefab P

Sponningaanslag/afdichting - Inbraakwerend

007 grendels/kreukelzones 40/54 10 3 - - - ja 14

007-3 knopgrendels/kreukelzones 40/54 10 3 - - - - 14

007-4 hout binnen/kreukelzones 38-42 10 3 - - - - 14

007-5 43 dB/grendels/kreukelzones 54 10 3 - - ja - 15

Rubber kaderprofiel - Inbraakwerend

007-6 1 x rubberkader - extra Qlon 54 10 3 - - - - 13

007-7 2 x rubberkader - extra Qlon 54 10 3 - - - - 13

Inbraakwerend/brandwerend/rookwerend/geluidsisolerend

007-BRAND grendels/kreukelzones 40/54 12 3 30/60 ja - - 17

007-3 BRAND knopgrendels/kreukelzones 40/54 12 3 30/60 ja - - 16

007-5 BRAND 43 dB/grendels/kreukelzones 40/54 12 3 30/60 ja ja - 17

Renovatie - Dubbele deuren - Uitvoering 9 Deur Tussenr. WK Brand Rook Geluid Prefab P

Sponningaanslag

9 grendels/27 mm tussenruimte 40 27 3 - - - ja 18

9-3 knopgrendels/27 mm tussenruimte 40 27 3 - - - - 18

Enkele deuren - Uitvoering 008 Deur Tussenr. WK Brand Rook Geluid Prefab P

008-1 sponning 51 9 3 - - - aanvr. 19

008-2 sponning 67 (incl. Q-lon) 9 3 - - - aanvr. 19

Hoe te bestellen? 20

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud. Datum: 01 juni 2019 - Rev. 0
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Nieuwe inbraakwerende norm bepaald door aluminium deurnaald

U zorgt voor ramen dicht, lichtje aan, en de deuren op slot draaien!

#waar draait het om?

#uwveiligheid
#uwbelangrijkste bezit
#voorkomwoninginbraak

#inbraakwerend
#praktijkproef>15min.
#sluitnaad afdekken

#dubbele deuren
#enkele deuren

#hoe doen we dat?

#met een deurnaald
#tussen de deur
#slimsysteem

#aluminiumpro� el
#3 kreukelzone’s
#meerpuntssluiting
#compleetsysteem

#dubbele deuren
#enkele deuren
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Alprokon zorgt voor ontmoediging, vertraging en lawaai tijdens het inbreken..U zorgt voor ramen dicht, lichtje aan, en de deuren op slot draaien!

Wat levert een inbraakwerende deurnaald u op? 
• Buitengewone inbraakweerstand (>15 minuten).
• Tot wel 40% minder "krom" trekken van de deuren.
• Uitstekende afdichting tussen de deuren.
• Geoctrooieerde kwaliteit, uniek in Nederland! 

Praktijktest (SKG-IKOB lab/volgens NEN-EN 1627)
Twee zeer ervaren "inbrekers", voorzien van handge-
reedschap en een aanvalstactiek. Lawaai deert ze niet. 
Breken, duwen, buigen. Na maximaal 15 minuten con-
tacttijd eindigd de proef en moeten ze het opgeven. 
Resultaat: de deurnaald is niet opengebroken.

Inbraken en gemeenschappelijke factoren:
Snel, geruisloos en onopvallend. Met een deurnaald 
tussen de deuren gaat dat niet lukken! 

Wat levert een inbraakwerende
deurnaald u op? >15 minuten!

Wat is een deurnaald?

Een deurnaald is een aluminium profielsysteem dat 
wordt gemonteerd tussen dubbele deuren. 

Functie:
• de naad afsluiten tussen houten deurbladen,
• voor veiligheid en bescherming zorgen.

Extra veiligheidsgebieden:
Inbraak-/Brand-/Rookwerend/Geluidsisolerend/
Vlucht- en Paniekontgrendeling.

Bescherming van:
• Bewoners, gasten, bezoekers, patiënten... 
• Woning, bedrijfspand, theater, ziekenhuis, etc.: 

door compartimentering, snelheid of juist ver-
traging wordt gevolgschade beperkt.

• De kopse kanten van de deurbladen.
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Nieuwe inbraakwerende norm bepaald door aluminium deurnaald
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Op de “vaste deur” een deurnaald voorzien van:
grendels (onder en boven)/dubbele afdichting/
inloop voor alle slotschoten (dagschoot/haakschoten).

Op de “loopdeur” een deurnaald voorzien van:
geïntegreerde meerpuntssluiting/afdichting.

Foto's
Standaard worden deurnaaldprofielen mat-satijn geanodi-
seerd. Op de foto's links staat een gemoffelde (RAL 9010) 
uitvoering afgebeeld.

deurnaaldsysteem 
compleet geleverd

Voor belangrijke vertraging tijdens de inbraak zorgen de 
drie kreukelzones (buiglijnen) in de profielen. 
Tijdens het inbreken moeten deze eerst, stuk voor stuk, 
worden opengebogen voordat uiteindelijk het slot bereikt 
kan worden. 

3 KREUKELZONES
lawaaiig, vertragend, ontmoedigend
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De kreukelzones in praktijk getest volgens NEN-EN 1627

• inbraakproef WK2 (RC2) - 40 mm deuren: meer dan 15 minuten 
• inbraakproef WK3 (RC3) - 54 mm deuren: 10,22 minuten 

opstelling proef WK3

Weerstandklasse 2 (RC2)/norm 3 minuten: 
40 mm deuren/inbraakwerend meer dan 15 minuten. Bin-
nen de maximale contacttijd van 15 minuten kon de deur-
naald niet worden geopend. 

Weerstandklasse 3 (RC3)/norm 5 minuten/met lange (71 cm) 
koevoet (EU): 54 mm deuren/inbraakwerend 10,22 min.  

Alprokon Praktijkproeven bij 
SKG-IKOB volgens NEN-EN 1627

tijdens het breken doen de kreukelzones het werkaanvullend gereedschap: grote (EU) koevoet 71 cm (EN-1627) WK3

opstelling proef WK2 gereedschapset A - proef WK2 details bestudeerd
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Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voor-
schriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal 
moeten voldoen. Voor gebouwen met een woonfunctie is het 
wettelijk minimum gesteld op WK2 (RC2) (inbraakweer-
standklasse) volgens de Nederlandse norm NEN-5096. Dit be-
tekent dat slechts 3 minuten inbraakwerend voldoende wordt 
geacht. Waar kiest u voor? 3 of >15 minuten inbraakwerend?

Naast de eisen die gesteld worden in de NEN norm, voldoen 
onze inbraakwerende profielen ook aan de aanvullende eisen 
die KOMO heeft vastgesteld in de zgn. Nationale Beoorde-
lingsrichtlijn: BRL 3104 / SKG-IKOB AE-3104 voor hang- 
en sluitwerk. Producten mogen dan ook voorzien worden van 
een SKG-keurmerk in de vorm van “sterren” (SKG**/SKG***).

Welke inbraakwerende eisen 
gelden er in Nederland?

Wanneer mag SKG** of SKG***
gebruikt worden?

Waar kiest u voor?

• 3 of >15 minuten inbraakwerend? (WK2)

tijdens het breken doen de kreukelzones het werk ijzersterke constructieve eenheid biedt weerstand

1e buiglijn 2e buiglijn 3e buiglijn
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10 bijzondere voordelen van deze inbraakwerende deurnaald

Haakschoten en inloopopening
De haakschoten van de meerpuntssluiting draaien in 
taps toelopende inloopopeningen. De haakschoot (op de 
“punt” 2,5 mm dik, gehard staal) start het “indraaien” 
op het breedste stuk van de opening (13 mm breed).

Door de bijzondere vorm wordt de loopdeur (de deur met 
het slot) tijdens het op slot draaien geleidelijk in juiste 
positie gebracht ten opzichte van de vaste deur. Dit 
zorgt voor een optimale tochtafdichting.

Uit te breiden met diverse functionaliteiten. Dus naast 
inbraakwerend ook:
• 30/60 minuten brandwerend (NEN EN 1634-1 getest). 
• Sa en S200 rookwerend (NEN EN 1634-3 getest). 
• 43  dB geluidsisolerend (NEN ISO 717-1 getest). 

• Hoge inbraakweerstand, uniek in Nederland.  
• Lawaaiig tijdens inbraak.
• Tijdvertragend tijdens inbraak >15 minuten. 
• Uitstekende meerpuntssluiting met haakschoten.

4. inclusief uitstekende MPS

5. afdichting: aantrekkend voordeel

6. besparing onderhoud

2. veiligheid in combinatie

3. vervorming <40%

1. inbraakwerend NEN-EN 1627
De meerpuntssluiting (merk Nemef - Assa Abloy) met 
drie haakschoten is geïntegreerd in de deurnaald, (ge-
schroefd, dus vervangbaar). De platte bedieningsstangen 
die de haakschoten aan boven- en onderkant bedienen, 
liggen veilig opgenomen tussen de aluminium “ribben” 
achter het deurnaaldprofiel.

Minder nazorg- en onderhoudskosten:
• Volledige bescherming kopse kanten van de deur-

bladen.
• Aluminium aanslagflenzen met dubbele afdich-

ting i.p.v. beschadigingsgevoelige houten aan-
slaglatten tussen deuren. 

• Geen terugkerend nastellen van sluitwerk. Eenmalig 
goed afgehangen blijft goed afgehangen.

• Geen nazorg op de deurnaald. Periodiek een druppel 
olie voor het slot is voldoende.

Door toepassing van deurnaalden trekken houten 
deurbladen tot wel 40% minder krom (vormstabili-
teitsproef Stichting Hout Research (SHR).

Waarom is dat belangrijk?
• Minder sluitproblemen door vervormde deurbladen.
• Optimale afdichting tussen en rondom de deurbladen.• Optimale afdichting tussen en rondom de deurbladen.
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7. keuze uiterlijk

9. deurfabriek - voorkom bewerking

10. recycling & duurzaam

8. prefab of op maat?

Deurnaalden zijn standaard mat-satijn geanodiseerd 
maar zijn in bijna elke wenskleur en zelfs in motieven 
te poedercoaten! De profielen worden gepoedercoat na 
bewerking en voor assemblage. 

Topskin® RVS
Door gebruik te maken van een RVS zichtlijst, die wordt 
aangebracht over de aluminium zichtflens, kan toch een 
RVS uiterlijk worden verkregen dat past bij het overige 
deurbeslag. 

Eenvoudige montage, op het werk of in de fabriek of werk-
plaats. Past naadloos binnen BRL concept I, II en III . 

De deurnaaldprofielen zijn "arm": de deurenfabriek werkt 
gewoon met standaard stompe deurbladen, dat scheelt 
een dure bewerking (arm maken).

Dubbele deur met kaderafdichting: een standaard stompe 
enkele deur met rondom een kaderprofiel kan dubbel 
worden toegepast zonder onderbreking (uitv. 007-7).

Natuurlijk zijn deurnaalden geheel te demonteren waar-
bij het schone aluminium 100% gerecycled kan worden 
tot een nieuwe deurnaald. Met ons extrusie bedrijven 
maken wij afspraken over het gebruik van gerecycled 
aluminium bij de vervaardiging van onze profielen.

Hoogwaardige materialen, ruime garantie... wij kiezen 
voor duurzaamheid, ook wat functioneren betreft. 

Maatwerk: geleverd op de bestelde lengte, naar wens 
voorzien van sponningsparingen of in kleur gepoeder-
coat. Zeker projectmatig interessant!

Prefab: snelle levering. Staat bij de leverancier op voor-
raad op een vaste lengte en vast model. Inkorten en 
sponningsparingen maken doet de klant zelf op de bouw 
of in de werkplaats. 
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Details deuren met sponning

Bij inbraakwerende dubbele deuren staat één deur 
"vast" in het kozijn d.m.v. grendels (passieve deur). 
De tweede deur is voorzien van de meerpuntssluiting 
(actieve deur). 
Bij het bestellen geeft u aan welke deur de actieve 
is, rechts of links (zie pag. 20 hoe te bestellen).

Aandacht: afdichting tussen deuren.
Bij een kaderdeur is de lucht- en waterafdichting 
rondom opgenomen in het deurblad(en). 

Tussen dubbele deuren is geen "aanslag" aanwezig. Deze 
wordt gecreëerd door op de deurbladen een aanslag te 
monteren in de vorm van een deurnaald.

deurbladen met rubber kaderafdichting - pag. 13

deurbladen met sponningaanslag/afdichting - pag. 14

40
 m

m

Deurbladen met rondom rubber kaderafdichting - beide deurbladen rondom

54
 m

m

Toepasbaar 007-6 en 007-4

Toepasbaar 007-7

Toepasbaar 007, 007-3 en 007-4 

Toepasbaar 007, 007-3

(Detaillering kozijnen illustratief)
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Deurnaalden voor dubbele deuren met rubber kaderafdichting

007-4:  Binnen houten lat/buiten deurnaaldflens met kreukelzones/grendels/arm/incl. MPS
007-6:  Binnen en buiten deurnaaldflens met kreukelzones/extra Q-lonafdichting/grendels/arm/incl. MPS
007-7:  Binnen en buiten deurnaaldflens/extra Q-lonafdichting/2 x identieke deurbladen/grendels/arm/incl. MPS

uitvoering 007-6 (grendels/extra qlon-afdichting)

uitvoering 007-7 (grendels/extra qlon-afdichting)uitvoering 007-4 (grendels/hout binnen)

Uitv. 007-7Uitv. 007-4

inbraakwerende deurnaalden voor deuren met rubber kaderafdichting
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Deurnaalden voor dubbele deuren met sponningaanslag

007:  Binnen en buiten deurnaaldflens met kreukelzones/grendels/arm/incl. MPS
007-3:  Binnen en buiten deurnaaldflens met kreukelzones/knopgrendels/arm/incl. MPS
007-4:  Binnen houten lat/buiten deurnaaldflens met kreukelzones/grendels/arm/incl. MPS

uitvoering 007 (schuifgrendels)

uitvoering 007-4 (buiten alu/binnen houten flens)uitvoering 007-3 (knopbediening)
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inbraakwerende deurnaalden voor deuren met sponningaanslag/afdichting

(alleen voor naar buitendraaiende deuren)
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inbraakwerende en geluidsisolerende deurnaalden

een extra geluidsisolerende functionaliteit

uitvoering 007-5: (inbraakwerend en geluidsisolerend 43 dB)

007-5:  Binnen en buiten deurnaaldflens/grendels/arm/incl. MPS/geluidsisolerend 43 dB

Geluidsisolerend volgens norm: NEN/ISO 140-3

Worden er aan het gevelelement en dubbele deurconstruc-
tie speci�eke eisen gesteld aan geluidsoverdracht, dan 
kan gekozen worden voor een combinatie van functies: 
inbraakwerend en geluidsisolerend (bioscopen, theaters, 
rechtbank, vergaderruimtes, etc.).

Dit deurmodel is voorzien van extra labyrintkamers 
waarin comprimeerbaar vinylschuimband is toegepast. In 
gesloten toestand wordt zo een labyrint gevormd dat een 
isolerende waarde heeft van 43 dB. 

Geluidsisolerende deurnaalden zijn getest volgens 
NEN/ISO 140-3. Geluidswaarde Rw=43 dB, bij een deur 
van 40 mm dik.

10
40 mm

17 2121 54
 m

m

25

5
10

12
6,

5

Geluidsisolerend NEN/ISO 140-3
• RW=43 dB
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Rookwerend NEN-EN 1634-3
• Test 1 - Sa (ambient)
• Test 2 - S200   (200 °C)

Brandwerend NEN-EN 1634-1
• 30 minuten brandwerend
• 60 minuten brandwerend

Brandwerend volgens EU-normen: NEN EN 1634-1

Met hoogwaardige materialen die bij verhitting expanderen, 
zoals bijvoorbeeld Tecno�re® en Tecno�ame®, worden deurnaal-
den en sponningpro�elen brandwerend gemaakt. 

40 mm dikke brandwerende deuren = 30 min. brandwerend.
54 mm dikke brandwerende deuren = 60 min. brandwerend.

NIEUW: Rookwerend volgens EU-normen: NEN EN 1634-3
Dat rookontwikkeling tijdens de brand dodelijker is dan de 
brand zelf, is bekend. Genoeg aanleiding om ook de rookwe-
rendheid van onze deurnaaldpro�elen, in combinatie met een 
nieuwe afdichting, kritisch onder de loep nemen en te testen 
volgens de strengste Europese normen. 

Het deurnaaldsysteem vormt naast een brandwerende ook een 
perfecte rookwerende afdichting. Zowel de "koude" (Sa) als 
de "warme" testen (S200) werden glorieus doorstaan. 

extra brand- en rookwerende functionaliteit

uitvoering 007-3 BRAND: Extra functionaliteit knopgrendel en brandwerend

40
/5

4 
m

m

25

19 21

12
40 mm

knopgrendel

58 mm

4

Brandwerend:
sponningprofiel 30/60
17 mm = uitv. 350
25 mm = uitv. 550

40 mm = 30 min. brandw.
54 mm = 60 min. brandw.

(alleen voor naar buitendraaiende deuren)(Detaillering kozijnen illustratief)
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Inbraakwerend met extra's:

• inbraakwerend met extra functionaliteit: 
     brandwerend, rookwerend en geluidsisolerend 43 dB

inbraakwerende en brand-/rookwerende deurnaalden voor deuren met sponningaanslag/afdichting

uitvoering 007-BRAND: inbraakwerend, brandwerend en rookwerend

uitvoering 007-5 BRAND: inbraakwerend, brandwerend, rookwerend en geluidsisolerend 43 dB

40
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Brandwerend:
sponningprofiel 30/60
17 mm = uitv. 350
25 mm = uitv. 550

40 mm = 30 min. brandw.
54 mm = 60 min. brandw.

54 mm = 60 min. brandw.

007-BRAND:  Binnen en buiten deurnaaldflens/grendels/arm/incl. MPS/brandwerend/rookwerend
007-3-BRAND:  Binnen en buiten deurnaaldflens/knopgrendels/arm/incl. MPS/brandwerend/
007-5-BRAND:  Binnen en buiten deurnaaldflens/grendels/arm/incl. MPS/brandwerend/rookwerend/geluidisolerend 43 dB

(Detaillering kozijnen illustratief)
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Inbraakwerend renovatiemodel WK3/SKG***

• ruimte tussen de deuren 27 mm

(alleen voor naar buitendraaiende deuren)

Vervangen van een stel deurnaalden is probleemloos. Speci� ek 
voor de renovatietoepassing hebben wij een inbraakwerende 
deurnaald voor dubbele deuren (40 mm) met een tussenruimte 
van 27 mm.

Afgezien van zicht� enzen met kreukelzones heeft dit product 
alle goede eigenschappen van de 007-serie.

Voordelen bij renovatie:
• De inbraakwerende opwaardering naar weerstandklasse 

WK3/SKG*** (40 mm deur). 
• “Oud zeer”, zoals slotsparingen, grendelsparingen etc., 

worden door de deurnaalden aan het zicht onttrokken.

renovatie uitvoering 9-3

40
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21

57

27
50 mm

17

knopgrendel

40
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57

27
50 mm

17

60 mm

renovatie uitvoering 9-3 (knopbediening) renovatieoplossing voor inbraakwerende deuren

9:  Ruimte tussen de deuren 27 mm/grendels/arm/incl. MPS
9-3:  Ruimte tussen de deuren 27 mm/knopbediening/arm/incl. MPS

inbraakwerende deurnaalden voor 40 mm deuren met ruimte tussen de deuren van 27 mm

renovatie uitvoering 9 (schuifgrendels)
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Inbraakwerende deurnaald voor enkele deuren WK3/SKG***

• afscherming van de sluitnaad over de volle hoogte
• sponning 67 mm: extra Q-lon afdichting over de volle deurhoogte

Ook voor de enkele deur is er een inbraakwerend deur-
naaldsysteem beschikbaar. Een pro�el voorzien van een 
geïntegreerde meerpuntssluiting wordt op de deur gemon-
teerd.  Een sluitlijst voorzien van alle benodigde sparingen 
voor de dagschoot en ijzersterke haakschoten, wordt in 
het kozijn gemonteerd.

Voordelen van de enkele deurnaald t.o.v. een goede 
meerpuntssluiting:
• De sluitnaad wordt over de volle deurhoogte afgedekt
• De deurnaald en sluitlijst zijn arm, het deurblad arm 

maken is dus niet nodig/wenselijk.
• Inbraakproeven bij SKG-IKOB volgens NEN 5096 WK3 

laten ook hier een verbluffend resultaat zien: 11.45 
minuten behaald waar slechts 5 minuten geëist wordt!

Meer informatie en voorbeelden van toepassing staan op 
onze website www.alprokon.com.

renovatie uitvoering 9-3deurnaald enkele deuren 008-1/sponning 51 mm

008-2:  Sponning 67 mm/sluitlijst met schootsparingen/deurnaald met extra Q-lonafdichting/arm/incl. MPS
008-1:  Sponning 51 mm/sluitlijst met schootsparingen/deurnaald/arm/incl. MPS

inbraakwerende deurnaalden voor  enkele deuren

deurnaald enkele deuren 008-2 met Q-lon/sponning 67 mm
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deurnaald op de deur......   sluitlijst in de sponning
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Hoe te bestellen?

U zorgt voor deuren voorzien van correcte sparingen en ruimte tussen de 
deuren. Wij leveren graag uw maatwerk-deurnaald.

1. Uitvoeringsnummer deurnaald.
2. Deurdikte.
3. Netto deurhoogte.
4. Type meerpuntsslot achter de naald

5. Draairichting van de loopdeur. 

6. Moeten er aan de boven- en/of onderkant sponning- 
 sparingen gemaakt worden in de deurnaaldflens? Zo ja,  
 dan opgeven: hoogte van de weg te frezen flens (zie 
 tekeningen links).

1. Uitvoeringsnummer deurnaald.
2. Type meerpuntsslot achter de naald (keuze uit A, B, C 

of D, zie kolom boven).
3. Deurdikte 40 of 54 mm.
4. Lengte: 220, 245 of 285 cm lang. 
5. Draairichting: DinRs (1) of DinLs (2)

opgeven bij een MAATWERK bestelling

opgeven bij een PREFAB bestelling (007)

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

* Bij E en F opgeven:
- paniekfunctie uitschakelbaar of permanent?
- binnendraaiend of buitendraaiend?

“Standaard”

“Comfort”Schildbreedte: 
maximaal 50 mm
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25 = 54 mm dik kaderafd.
26 = 56 mm dik kaderafd.
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deur met rubber kaderafd. deur met sponningafd.

 (Din Rs) 1 2  (Din Ls)

(deuren v.a. 70 cm breed)

doornmaat slot = 52 mm (55-3)

tussenruimte




