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LOCS Premium deuren bieden de hoogste weerstand tegen in-
braak en zware agressie. Dankzij een jarenlange ervaring in high-
risk oplossingen hebben we een uniek en gepatenteerd systeem 
kunnen ontwikkelen. Zo zijn de LOCS Premium deuren getest in 
de erkende laboratoria van IFT Rosenheim in Duitsland en weer-
stonden aan niet minder dan 77 minuten inbraakgeweld van het 
hoogste niveau. Hiervoor worden hamers, koevoeten, zware boor- 
en zaagmachines en de beste inbraak specialisten ingezet. 

Na deze geslaagde proeven werd het nieuwe certificaat weer-
standsklasse RC4 toegekend volgens de nieuwe normering. Om 
deze hoge weerstandsklasse te behalen dient minimum één slot 
te voldoen een de weerstandsklasse 7. Het gepantserde “drieweg” 
slot wordt beschermd door twee boorbeveiligde mangaanplaten, 
om daarna gemonteerd te worden in een stalen behuizing. 

De LOCS Premium deuren kunnen optioneel ook kogelwerend 
worden uitgevoerd, volgens de FB4 normering (9 mm handpistool). 
Ook deze testen werden succesvol afgerond in de labo’s te Ulm 
Duitsland volgens de EN1522 standaard. Dit zowel voor enkele als 
dubbele deuren, met of zonder glas. 

LOCS Premium 
gepantserde deuren

het inzetbereik is groot 
Van appartementsdeur, tot buitendeur, of als compartimenterings-
deur. Binnen of buitendraaiend.

meer dan veilig
Het speciaal gevormde 115 mm dikke L-frame is niet alleen veel 
breder dan de “gewone” veiligheidsdeur, maar bestaat ook nog 
eens uit 8 extra plooien, die de rigiditeit extreem verhogen. 
De deur wordt steeds geplaatst met 17 bevestigingsankers, die op 
hun beurt beschermd worden door 24 mm dikke hulzen. 
Hierdoor kunnen we de deur in bijna elk type muur verankeren. 
De interne versteviging van het deurblad d.m.v. extra geplooide 
profielen voorkomt dat het deurblad vervormd tijdens een inbraak-
poging. Om deze hoge weerstandsklasse te behalen dient mini-
mum één slot te voldoen een de weerstandsklasse 7. 
Het gepantserde “drieweg” slot wordt dan weer beschermd door 
twee boorbeveiligde mangaanplaten, om daarna gemonteerd te 
worden in een stalen behuizing.

thermisch & akoestisch geïsoleerd
Een schitterende isolatie tegen geluid, temperatuur en vervelende 
geuren. Door een extreme isolatie van 60 mm rockwool zijn de 
LOCS premium deuren zelfs geluidswerend tot 45dB! 
Door de zeer juiste productie, waarbij de toleranties tot een mini-
mum werden herleid, biedt de deur ook een zeer goede weerstand 
tegen vervelende geuren.

brandwerend tot 1000 C°
LOCS premium deuren, uitgerust met een brandkit, weerstaan aan 
een brand tot 1000C° gedurende 45minuten. Deze resultaten wer-
den gehaald aan het IFT Rosenheim in Duitsland en resulteerde in 
een certificaat EI45 NR 271.3681.

duurzaam, kwalitatief en slijtvast
De computergestuurde industriële machines, produceren met een 
precisie van 0.1mm. Dit garandeert een kwalitatief product met een 
minimale tolerantie. Door het gebruik van gelagerde scharnieren, 
zijn de deuren makkelijk te openen, ondanks hun gewicht. 
De deuren werden getest op 200.000 cycli. Het volledige binnen-
werk wordt behandeld tegen roest, dmv een poedercoating. 
De deurafwerking kan bestaan uit PVC laminaat (plastificatie), ge-
lakte MDF OF Umidax HLS panelen. Polyurethane vers is bestand 
tegen vocht, verkleuring, scheurtjes en afvellen.

onderhoudsvriendelijk
Alle deuren kunnen makkelijk worden gereinigd met standaard 
poetsmateriaal en verdienen geen speciale aandacht.

mogelijkheden en design
U kan kiezen uit meer dan 200 profieltekeningen. Of we maken 
“sur messure” volgens uw tekening of foto, elk design na.



voor appartementen en individuele woningen: klassiek of design 

Specificatie geluidsisolatie  45 dB Rw (C, Ctr)
Specificatie thermische transmissie (warmte/koude)  1,5 W (m2-K)
Weerstand tegen inbraak (Beveiligingsniveau)  ENV 1627
 WK4 Class 4
Weerstand tegen herhaaldelijk openen en sluiten  200.000 cycles
Weerstand tegen vuur  EI EI45
Weerstand tegen kogels  FB 4
Weerstand tegen zware wind  Class C3
Specificatie luchtdichtheid  Class 3
Specificatie waterdichtheid  Class 1A

certificatie

Belangrijk: Om de deur “te certificeren” dient het deurblad binnen de volgende maten te vallen:
2200 x 1000 mm voor enkele deuren en 2200 x 1500 mm voor dubbele deuren. 
De hoogte en breedte kunnen verhoogd worden met 10% of verminderd met 20%.
Voor het attest EI45 brandweerstand is de maximale afmeting van het deurblad 2230 x 1100 mm.

Elke deur wordt op maat gemaakt met sprongen van 1cm.

RC4
gekeurd!



De inschaling van de weerstandsklasse volgens 
de nieuwe Europese Standard EN1627:

Klasse Inbraak type Gebruik LOCS Type
1 Basis beveiliging tegen Omgeving zonder verhoogd
 inbraak met fysisch risico op inbraak
 geweld (brute kracht) 
2 Occasionele inbreker met Verhoogde Beveiliging voor LOCS Premium 2 
 standard gereedschap normaal privé gebruik
3 Ervaren inbreker met zwaar Hoge veiligheidsgraad voor LOCS Premium 3
 boor en hamer gereedschap verhoogde risico’s zowel 
   privé als zakelijk
4 Ervaren inbreker met toolset High Risk toepassingen LOCS Premium 4 
 RC3, elektrische zaag en zowel privé als zakelijk 
 klophamer. 
5 Ervaren inbreker met toolset RC4, High Risk voor industriële en
 met nog zwaarder versies militaire toepassingen.
   Deurblad minstens 300kg.
6 Ervaren inbreker met toolset RC5, High Risk voor industriële,
 met nog zwaarder versies nucleaire en militaire toepassing
   Deurblad minstens 500kg.

Welke veiligheidsklasse kiezen?

Een nieuw type versterkte anti-inbraak-deur maakt haar opmars in Europa. Een nieuwe stan-
daard EN 1627: 2011 (veiligheidscategorie RC) vervangt de oude, die in voege was sinds 
1999. Voor de oude standaard volstond het dat slechts 1 punt van de deur werd getest op 
‘inbraakweerstand’. En het stond de persoon, die de test uitvoerde, vrij te kiezen welk punt 
hij testte. De nieuwe standaard vereist dat het volledige deuroppervlak wordt getest, punt per 
punt, elke 10-20 cm. Hierdoor werd de duur van de test aanzienlijk verlengd. Voordien was het 
voldoende om slechts 1 punt van de deur te testen gedurende 10 min. teneinde haar het veilig-
heidslabel WK4 toe te kennen. Nu moeten verschillende punten van de deur deze 10-minuten 
durende test ondergaan teneinde toegelaten te worden tot veiligheidsklasse 4 (RC4).
De LOCS Premium werd getest gedurende 77 minuten en weerstond de test feilloos! 
T.o.v. de WK-testen werden volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • Nieuwe inbraak materiaal werd toegevoegd
 • De kracht waarmee werd ingebroken werd verhoogd
 • Hogere eisen werden gesteld aan het hang- en sluitwerk
De LOCS Premium (en het hele verdere gamma) werden succesvol getest en gekeurd 
volgens deze nieuwe standaard EN 1627: 2011

VEILIGHEIDSKLASSE RC2
De veiligheidsklasse RC2 biedt weerstand tegen occasionele inbreker met standaard toolset 1.
Toolset RC2 voor veiligheidsklasse RC2 volgens EN 1627:1627.
LOCS PREMIUM 2 (Test in IFT Rosenheim labo in Duitsland).
VEILIGHEIDSKLASSE RC3
De veiligheidsklasse RC3 biedt weerstand tegen inbrekers met zwaar inbrekersmateriaal
Toolset RC3 voor veiligheidsklasse RC3 volgens EN 1627:1627.
LOCS PREMIUM 3 (Test in IFT Rosenheim labo in Duitsland).
VEILIGHEIDSKLASSE RC4
De veiligheidsklasse RC4 biedt weerstand tegen inbrekers met zwaar inbrekersmateriaal 
aangevuld met elektrisch boorgereedschap, zaag, breek en kapmateriaal .
Toolset RC4 voor veiligheidsklasse RC4 volgens EN 1627:1627.
LOCS PREMIUM 4 (Test in IFT Rosenheim labo in Duitsland).
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RC4
gekeurd!

Standaard zijn alle 
deuren voorzien van:
• Standaard plastificatie aan beide zijden, ook houtmotief
• Standaard beveiligd tegen manipulatie van de bevestigingspunten
• Standaard voorzien van stelbouten, dus geen extra opvulblokjes nodig
• Standaard te gebruiken zonder buitenkader
• Standaard wordt het buitenkader verankerd aan het binnenframe, zodat geen 

bouten aan de buitenzijde nodig zijn. Indien men kiest voor een buitenframe.
• Standaard 45Db (Premium 4)
• Standaard EI45 Europese Normering op brandwerendheid
• Standaard EVVA 3KS dus steeds in sluitplan mogelijk
• Standaard chambranten mee afgewerkt vanuit fabriek aan scharnierzijde. 

Dus geen verschil met deur.
• Standaard Kader en omlijsting van deurblad in RAL (zie algemene doc.)
• Steeds tubulair frame. Dit wil zeggen dat de deur overal tussen kan
• Standaard 115mm dik frame, dus bijna onmogelijk te vervormen
• Standaard rook en geurvrij door zeer kleine tolerantie tijdens productie
• Standaard geplaatst door de beste plaatsers van het land

lanaken
molenweideplein 30
t. +32(0)89 71 80 01

hasselt
diepenbekerweg 8
t. +32(0)11 28 67 00

sint-truiden
breendonkstraat 10
t. +32(0)11 72 05 05

opglabbeek
servicepunt
t. +32(0)478 222 955

brussel
servicepunt
t. +32(0)2 347 22 70
t. +32(0)2 521 03 93


