
Met de regelmaat van een klok worden we in eigen streek met inbraakgolven geconfronteerd. Dieven slaan 
daarbij vaak toe op tijdstippen en plaatsen waar u het niet verwacht. Opmerkelijk is dat in ruim 80% van de 
gevallen inbrekers zich toegang tot de woning verschaffen via de buitendeuren van de woning. 

Een veiligheidsdeur is dus zeker geen overbodige luxe en kan het verschil uitmaken tussen een rustige nacht 
of ongewenst bezoek. Dankzij de Présence veiligheidsdeuren vermijdt u aanzienlijke schade én het verlies van 
waardevolle zaken. 

Maar bovenal: de gemoedsrust die een Présence veiligheidsdeur met zich meebrengt is niet in geld uit te drukken!

geef inbrekers
geen kans !

De 3 sterktes van  
een Présence veiligheidsdeur

Veiligheid IsolatieDesign

80% van  
de inbraken gebeurt 
via de buitendeur
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Bezoek de grootste voordeurenshowroom van het land te Oeselgem  
en laat u verrassen door het ruime aanbod veiligheidsdeuren. 

Onze toonzaal is open elke werkdag van 08-12 en van 13-17u. (zaterdag op afspraak). U ben van harte welkom!

bekijk de catalogus online 

www.deuradviseur.be

Uw verdeler
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De Présence 
veiligheidsdeur,  
uw deur voor het leven

Meer dan u vaak beseft, speelt de voordeur 
een belangrijke rol in uw leven: vrienden en 
gasten betreden zo uw woning, u draagt uw 
bruid daar over de drempel, uw pasgeboren 
spruit komt er voor het eerst in zijn veilig 
nest, de kleinkinderen komen langs daar  
op bezoek…

Veiligheid

Isolatie

Design

De 3 sterktes  
van een  
Présence  
veiligheidsdeur

De voordeur heeft ook een beschermende functie. Ze houdt het ongure weer buiten en vormt een obstakel voor ongewenste 
bezoekers. Bij een Présence deur is het veiligheidsaspect bijzonder belangrijk. Hierbij worden onze deuren getest door een 
onafhankelijk instituut. Présence is een gecertificeerde veiligheidsdeur die dankzij haar speciale constructie voldoet aan de 
strenge CE-norm EN2. Dit alles wordt gewaarborgd door permanent onderzoek en ontwikkeling en door de kwaliteitswaarborg 
van een Belgische fabrikant.

Présence veiligheidsdeuren combineren de schoonheid van 
houten deuren met alle voordelen van PVC en aluminium. Ze 
zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan gelakte afwerkingen 
en warme houstructuren die perfect harmoniëren met uw 
gevel en met uw PVC- of aluminium ramen. Door de vele 
afwerkingsmogelijkheden passen Présence deuren perfect 
bij elke bouwstijl, van klassiek en landelijk tot strak modern. 

Een Présence veiligheidsdeur is verkrijgbaar in 2 technische uitvoeringen, met name:
Présence Alu 65: 45 mm dik paneel en kern in kunststof HD PUR, Thermisch onderbroken Alu 3-kamer profielen, 3 dubbele 
beglazing in de vleugel, automatische tochtafdichting of onderdorpel. Ud-waarde: 1.4 W/m²K (gesloten uitvoering)

Présence Thermosense: voor PVC uitvoeringen, super isolerend Ud-waarde: 0.83 W/m²K (gesloten uitvoering), super 
isolerend deurpaneel van 51 mm dik. Eveneens 3-dubbele beglazing in de vleugel, automatische tochtafdichting of onderdorpel.

Inox - Eclips Inox Line Design - Uni 3013

Tradition - Belle Epoque 110 Design - Quad

Opbouw  
van een  
Présence  
veiligheidsdeur

Uw voordeur, 
het visitekaartje
van uw woning

** De beslagonderdelen zijn door het onafhankelijk keuringsinstituut SKG 2-* gekeurd : Scharnieren norm 417.651.01 - 417.672.02 ; slot SKG** 
gecertificeerd conform EN 12209:2003 en de cilinder SKG** volgens norm EN 1303:2005.  De Présence deuren voldoen aan de constructieve 
eisen en specificaties volgens inbraakwerendheid NEN 5096:1998 - ENV 1627:1999 (NBN EN 14351-1 + A1 2010). Het DOP certificaat voor 
Présence Alu (DOP nr. 001 CPR 2013-07-01) en DOP Thermosense (Dop nr. 001 CPR 2013-12-06), alsook het Procescertificaatnummer  
Présence Alu (BCCA BPC 422 2861 14351.1 0071 2861) of voor Thermosense PVC (BCCA BPC 424 2861 14351.1 00168 2861), zijn samen 
met het CE-certificaat beschikbaar op aanvraag.

Design - Uni 3012 Inline Cottage - Angle

Classic - Camargue

EIGENSCHAPPEN ALU 65 THERMOSENSE

Veiligheidscylinder ** (altijd te voorzien) ✔ ✔

Materiaal profielen Aluminium PVC

Versterking geen Staal (extra dik & rechthoekig)

Inbouwdiepte 65 mm 82 mm

Buitenplaat 1,5 mm 3 mm

Isolatiekern PIR 80 PIR 80

Totale dikte sandwichpaneel 45 mm 51 mm

Ud waarde deur 2200x1000 mm 1,4 W/m²K 0,83 W/m²K

Weerstandsklasse inbraakwering EN 2 EN 2

Buitendichting ✔ ✔

Middendichting ✘ ✔

Binnendichting ✔ ✔

Onderafdichting onderdorpel mogelijk ✔ ✔

Onderafdichting borstel mogelijk ✔ ✔

Onderafdichting valdorpel mogelijk ✔ ✔

Aantal scharnieren ** 3 3

Aantal dievenklauwen op scharnieren 6 3

Veiligheidsslot ** met 2 pennen en 2 haken ✔ ✔

Slotplaat uit 1 stuk optie ✔

Slotplaten in 3 stukken ✔ ✘

Cylinderbeschermingsring rond optie ✔

Kleurafwerking Structuurfolies ✔ ✔

Kleurafwerking Natlakken ✔ ✔

Kleurafwerking Poederlakken ✔ ✘

Kader in alu look design beschikbaar ✔ ✘

kader in PVC look design beschikbaar ✔ ✔

Vleugeloverdekkend aan buitenzijde ✔ ✔

Zelfdragende deurvleugelconstructie ✔ ✔

Aantal kamers deurkaderprofiel 3 7

Aantal kamers deurvleugelprofiel 3 5

Bijpassende afwerkingsplint bij Classic,
Tradition en Cottage stijl. Bij Design en Inox
afwerkingsprofiel tot onderaan de deur

✔ ✔

tHERmosEnsE

GEKEURD
CERTIFIEE


