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KOGELWERENDE DEUR
Merford kogelwerende deuren bieden u maximale bescherming. Het concept is 
hermetisch getest. Dat wil zeggen; ook de doorgaans zwakke punten zoals door-
naden, dorpels en cilinders zijn tot het uiterste beproefd. Het deurtype is getest 
volgens EN 1522-1 klasse FB4 NS.

TOEPASSINGEN
Kogelwerende deuren zijn bij uitstek 
geschikt op plaatsen waar bescherming  
tegen gebruik van vuurwapens aan de 
orde is. Naast toepassing bij schiet- 
banen, bankgebouwen, ambassades 
en andere overheidsgebouwen, komt 
deze deur binnen de horeca helaas ook 
steeds vaker voor.

MAATVOERING
Dikte = 75 of 100 mm
Merford produceert iedere deur klant- 
specifiek; de afmeting kan binnen de 
grenzen optimaal afgestemd worden 
op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig
Max. Breedte = 1435 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig
Max. Breedte = 2905 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

KOGELWERENDHEID
Merford garandeert een hermetische 
kogelwerendheid door het beproefde 
samenspel van deurblad, kozijn, dorpel, 
scharnieren en beslag. Het geheel is 
getest bij TNO Defence, Security and 
Safety in de reeks 13LBR/1176 volgens de 
norm EN 1522-1 klasse FB4 NS, gebied 1.

Aanvullend op deze klasse, is er voor 
politie, marechaussee en defensie aan-
vullend getest met de volgende pro-
jectielen: 
▪ NP nieuwe politiekogel
▪ A3 action 3
▪ Action effect
▪ Ball syntox (DM41)

Deze hermetische kogelwerendheid in 
combinatie met mogelijkheden voor 
onder meer aanvullende ricochetbe-
kleding en hoge geluidsisolatie- en 
brandwerendheid, maken dit Merford- 
concept uniek in veiligheid.

Bescherming tegen

vuurwapens

EIGENSCHAPPEN
Kogelwerend volgens Europese norm 
en kaliber 9 mm Action 3
  
 KOGELWERENDHEID
 EN 179/EN 1125
 
 CE-CERTIFICERING
 NEN-EN 14351-1

LEVERBAAR IN COMBINATIE MET:

 GELUIDSISOLATIE
 Rw = 56 dB (EN-ISO 140-3)

 INBRAAKWERENDHEID
 WK II en WK III (EN 1627/
 NEN 5096)

 VLUCHTDEURFUNCTIE
 EN 179/EN 1125

 ATEX
 Geschikt voor ATEX-omgeving



KWALITEIT
Merford produceert volgens de kwaliteits- 
eisen van de VMRG. Iedere product- 
specifieke eigenschap is aangetoond 
door middel van een geldig certificaat.

BESTEKTEKSTEN EN TEKENINGEN
De bestekteksten en technische tekening- 
en voor deze deur downloadt u eenvou-
dig op onze website.

DISCLAIMER
De aanbevelingen en gegevens zoals 
vermeld in dit productblad zijn zo vol- 
ledig en correct mogelijk weergegeven, 
maar bieden geen garanties. Raadpleeg 
bij twijfel één van onze specialisten.

KEURMERKEN
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KOGELWERENDE DEUR

SAMENSTELLING
Merford kogelwerende deuren zijn dub-
belwandig uitgevoerd in electrolytisch 
verzinkte staalplaat van verschillende 
dikten. Inwendig zijn de deuren voor-
zien van een isolatiepakket dat is afge-
stemd op de specifieke toepassing. De 
deuren worden vanzelfsprekend com-
pleet met kozijn afgeleverd.

AFWERKING
De deur en het kozijn hebben standaard 
een 2-componenten primerafwerking en 
kan worden afgelakt in een RAL-kleur 
naar keuze.

TOEBEHOREN
De deur kan voorzien worden van:
▪ BKS deurslot type 1206
▪ Anti-panieksluiting met duwstang
▪ Deurbegrenzer/Deurdranger
▪ Espagnoletsluiting
▪ Dag- en nachtsloten
▪ Panieksloten
▪ Venster

UITVOERINGEN
Merford inbraakwerende deuren zijn 
enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, 
met of zonder tussenstijl. De deur kan 
zowel links als rechtsdraaiend worden 
uitgevoerd. Meer mogelijkheden op 
aanvraag.

MONTAGE
Om een optimale werking van onze 
deuren te waarborgen beschikt Merford 
over VCA** gecertificeerde montage-
ploegen. Alle gereedschappen en hulp-
middelen worden volgens de veilig- 
heidseisen periodiek gecontroleerd.

MAATWERK
Merford biedt een breed spectrum 
aan maatwerkoplossingen qua vorm,  
afmeting, beslag en sluitwerk. Neem 
voor meer informatie contact met ons op.

GARANTIE
5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk. 
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