KOGELWEREND

KOGELWERENDE DEUREN
ALS VEILIGHEID VEREIST IS
Ze worden toegepast in banken, musea, ambassades, politiebureaus, rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Maar ook in de horeca, op luchthavens, in
stations en in bedrijfs- of handelsgebouwen waar extra veiligheid gewenst is,
komt de kogelwerende deur steeds vaker voor. De kogelwerende HPL deuren van
Limburgia zijn uitgebreid getest, hebben alle beproevingen glansrijk doorstaan
en zijn aantoonbaar gecertificeerd. >>

Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Rijksmuseum Amsterdam

Voordelen
Limburgia
kogelwerende
deuren

ZO HARD ALS STAAL
De kogelwerende deuren van Limburgia beschermen
mensen en waardevolle zaken op betrouwbare wijze
tegen kogels. Ze hebben een multiplex kern met aan
beide zijden een staalplaat van 2 millimeter. Ook het
kozijn is voorzien van staalinlage. Hierdoor hebben
deze deuren een kogelwerende werking die voldoet
aan klasse FB4 voor niet-automatische handvuur-

• Staalharde bescherming tegen kogels

wapens, zoals een kaliber .44 Magnum.

• Ook met brandwerende en

HOOGSTE VEILIGHEIDSNORM

geluidwerende eigenschappen
• Diverse formaten en talloze kleuren
• Ook leverbaar met aangegoten
Vulcan® randafwerking
• Voor iedere situatie een passende
oplossing
• Getest in combinatie met houten en
stalen kozijnen
• Naar wens op maat te maken

Alle kogelwerende deuren van Limburgia worden
getest volgens de normen NEN 1522 en 1523. In het
kader van deze test worden het deurblad en de
beglazing volgens de beschietingscondities van klasse
FB 4 beschoten. Dat gebeurt bij het TNO Laboratorium
voor Ballistisch Onderzoek in Rijswijk.

PAST IN ELKE OMGEVING
De hardkunststof toplaag (HPL) kan in talloze kleuren
en prints worden geleverd. Er is een Limburgia
kogelwerende deur voor elke omgeving. Vooral ook,
omdat u de keuze heeft uit diverse uitvoeringen en
formaten. Daarom bieden Limburgia kogelwerende
deuren vele mogelijkheden voor individuele, op maat
gemaakte ontwerpen. Zowel in bestaande gebouwen
als nieuwbouw.

Kijk op onze website voor uitgebreide
informatie over onze kogelwerende deuren,
inclusief de technische details,
bestekteksten en tekeningen.
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Voor meer informatie over referentieprojecten kijk op:
www.limburgia.nl/6/referenties
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