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SKALSKYDD.
FÖRHINDRA INBROTT OCH ATTACKER MOT DIN ENTRÉ
Efterfrågan på inbrottssäkra dörrar för både offentliga och privata byggnader blir allt större. Enligt polisens
statistik sker det ett inbrott var och varannan minut. Våra avancerade RC3 (EN1627) certifierade skalskyddsdörrar
ger dig den sinnesro du behöver tack vare den rigorösa testning de genomgått för att garantera ett optimalt skydd.
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ÖVERSIKT

AVANCERADE SKALSKYDDSDÖRRAR

Studier har visat att 90 % av alla inbrottstjuvar

Våra inbrottsskyddade RC3-skalskyddsdörrar är

tar tillfället i akt om de ser en byggnad med

idealiska för situationer där entrén och fasaden är

otillräcklig säkerhet. De är vanligtvis inte

en integrerad del av säkerhetssystemet och en hög

inriktade på specifika föremål utan slår snarare

skyddsnivå mot inbrott är nödvändig. I kombination

till när de ser att de kan komma undan snabbt

med det utökade skyddet och den förstärkta

med sitt stulna byte.

säkerheten har våra dörrar kvar fördelarna hos en
karuselldörr, som energibesparing och dragreducering.

Ett inbrottsförsök tar vanligtvis inte längre tid än

I många fall efterfrågas en entré som motverkar

fem minuter och endast en gång av hundra sker

inbrott direkt av försäkringsbolagen. Den här typen

intrånget genom att glaspanelerna krossas. De

av skyddspaket minskar risken för stöld av värdefull

här uppgifterna har lett till åtgärder inom hela

egendom och minimerar risken för indirekta skador

byggindustrin för att fördröja inbrottsförsöken

som följd av incidenten.

och skydda byggnader mot inkräktare.

CERTIFIERAD INBROTTSSÄKERHET
I KLASS RC3
Vi erbjuder godkända inbrottssäkra paket
i klass RC3 både för våra karuselldörrar och våra
högsäkerhetsdörrar och våra säkerhetsslussar,
enligt vad som beskrivs på motstående sida:

ÖVERENSSTÄMMELSE

På grund av det stora diameteromfånget från 1 600 till

Skalskyddsdörren har certifierats för att

3 800 mm och en mängd olika konfigurationer återfinns

överensstämma med de tillämpliga internationella

Tourniket ofta på kontor, hotell, stormarknader

standarderna EN1627 och EN 356 och har certifierats

och många typer av offentliga byggnader.

av ett ackrediterat testinstitut. Standarden anger de
krav och testmetoder som tillämpas för inbrottssäkra

Huvudegenskaper:

konstruktioner för dörrar, fönster, fasader, galler

✓✓ Skalskyddsdörrar med flera skyddade

och jalusier. Resultaten av testerna framgår av
de officiella certifikaten.

låsningspunkter
✓✓ Golvskena av rostfritt stål, förstärkta profiler
och extra stöttåligt glas för att konstruktionen

HUVUDFÖRDELAR

ska motstå inbrottsförsök.

✓✓ Automatisk och fjärrstyrd drift för praktisk

✓✓ Helautomatisk och fjärrstyrd

användning
✓✓ Omedelbar växling mellan driftlägena dag,

Skalskydd för högsäkerhetsslussen Circlelock

natt och säkrad

Ett annat inbrottssäkert paket har utvecklats

✓✓ Säkrad passage kombinerat med RC3-låsning

för våra högsäkerhetsslussar, Circlelock Combi

✓✓ Funktion för omedelbar stängning (demonstrationer,

och Circlelock Solo. Det här interlock-systemet

uppror eller terrorhot)

förebygger otillåtet tillträde till säkrade områden med

✓✓ Automatiserat vinterläge för större energibesparing

hjälp av ett antal verifieringssystem. Den robusta

och högre komfortnivå inomhus (för perioder

konstruktionen som motverkar inbrott bidrar till en

med låg trafik)

ännu högre säkerhetsnivå. Circlelocks återfinns oftast
i myndighetsbyggnader, banker, datacenter och på

✓✓ Spara pengar på försäkringspremier

KOMPATIBLA PRODUKTER

flygplatser.

✓✓ Tourlock 180
Huvudegenskaper:

✓✓ Circlelock Solo

✓✓ Yttre dörrpanelen låses med skjutregel

✓✓ Circlelock Combi

✓✓ Golvskena av rostfritt stål, förstärkta profiler och

✓✓ Tourniket

extra stöttåligt glas för att konstruktionen ska

✓✓ Tournex

motstå inbrottsförsök.

✓✓ Twintour

För information och huvudfunktioner hos våra övriga
kompatibla produkter, tala med din entréexpert.

INBROTTSFÖRSÖK
MOTSTÅNDSKLASS

TESTTID

MOTSTÅNDSTID

3

20

5

VERKTYGSSATS

Olika
handverktyg,
kilar, 71 cm kofot

STATISK LAST
NING

DYNAMISK
LASTNING

PANEL
FYLLNADER

MAXIMAL LAST
LÅSNINGSPUNKT (N)

FALLHÖJD
SANDSÄCK (CM)

GLASTYP

6000

75

P5A
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Skalskydd för karuselldörren Tourniket

GLOBAL
NÄRVARO.
Vi har varit verksamma i över 140 år. Vi tillverkar
väldesignade entrélösningar av premiumkvalité
i våra fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan
med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn
med dotterbolag i stora städer över hela världen.
Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara
leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda
direktförsäljning och service inom varje affärsområde.
Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en
stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala
marknader och deras unika krav på entrélösningar.
Kontakta din Boon Edam-expert på:
www.boonedam.se

Boon Edam Sweden AB
T + 46 (0) 8 753 60 30
E info@boonedam.se
I www.boonedam.se
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