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Hoge veiligheidssloten

Veiligheids
oplossingen

Veiligheidsoplossingen

Kwaliteit
« Made in France »
De deurblokken van Fichet worden in
Frankrijk vervaardigt. Het bedrijf steunt op
een kwaliteitsbeheersysteem dat ISO 9001
gecertificeerd is.

Wij beschermen voor u wat
het meeste waarde heeft
Uw veiligheid, onze prioriteit
Exclusieve verdelers van het merk Fichet
sinds 1972 stellen we onze knowhow en onze
vakmanschap in dienst voor de beveiliging
van uw woning. Ons doel? U de gemoedsrust
geven die u nodig heeft wanneer u thuis bent
of wanneer u weg moet, of het nu voor een
korte of voor een lange periode is.
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Oprichting van
de firma Fichet
door Alexandre
Fichet

Fichet Serrurerie
Bâtiment treedt toe tot
de Groep ASSA ABLOY,
wereldwijd marktleider
op het gebied van
toegangsbeveiliging

het point fort fichet netwerk

Uitvinding van
inbraakwerend
gepantserde
deurblok

Een netwerk van
400 vakmannen tot
uw dienst in België,
Luxemburg, Spanje,
Frankrijk, Italië, Portugal
en Zwitserland

1972

Oprichting van
het Point Fort
Fichet netwerk

Prestaties, comfort & design
Gepantserde deurblokken , hoge veiligheidssloten,… door de veiligheidsoplossingen van
Fichet te kiezen, investeert u in kwalitatieve
erkende producten die al bijna 190 jaar op de
innovatie vooruitlopen. Dit door op een harmonieuze wijze technologische prestaties,
gebruiksgemak en design te combineren.

Een netwerk tot uw dienst
Het Point Fort Fichet netwerk omvat meer
dan 400 dealers in Europa, waarvan 180 in
België,Luxemburg, Spanje, Italië, Portugal en
Zwitserland. Deze werden geselecteerd op
basis o.a. van hun vakkennis en hun ethiek
en volgen regelmatig bijscholingscursussen
over onze producten. Zij adviseren u op een
vertrouwelijke manier en begeleiden u bij met
uw projecten ter beveiliging van uw woning,
door aan uw eisen een aansluitende oplossing
te vinden. Trouwens staan ze steeds aan uw
zij wanneer u een service- of reparatiedienst
nodig heeft.

Ook het milieu moet beschermd worden
Vindt alle
veiligheidsoplossingen
van Fichet op

www.fichet-pointfort.com

Fichet Serrurerie Bâtiment interesseert zich al zeer lang voor duurzame ontwikkeling. De productiesite
beschikt over de certificering ISO 14001 voor zijn milieumanagement. In dit kader is er voor het nieuwe
gamma Spheris gepantserde appartementsdeuren gekozen voor een milieuvriendelijk ontwerp: alle
fasen van de levenscyclus van de deurblokken werden in aanmerking genomen, keuze van de materialen
tot de recyclage, productie, distributie en het gebruik. Dit allemaal voor een zo klein mogelijke impact
op het milieu, zonder daarbij de intrinsieke kwaliteiten uit het oog te verliezen.

www.fichet-pointfort.com
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een 100% veilige
certificering

Uitmuntendheid
heeft een naam
De gepantserde deurblokken en hoge veiligheidssloten
van Fichet zijn een echte referentie op de markt en
beantwoorden aan de meest strenge veiligheidsnormen.
Al onze producten werden gecertificeerd door het Franse
CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),
waarmee hun inbraakwerendheid gegarandeerd wordt.
Door het intelligente ontwerp van onze producten en hun
uitstekende afwerkingen, geniet U iedere dag van een weergaloos beschermingsniveau en een groot gebruiksgemak.

Uitzonderlijke
deurblokken
Een stalen kader
Aan de wand aangepaste bevestigingsvoorzieningen zorgen voor
een volmaakte verankering van
de deur alsook voor een optimale
bescherming en isolatie.

De deurvleugel
Bestaande uit een metalen structuur en een centrale bepantsering
biedt de deurvleugel een maximale
weerstand tegen inbraakpogingen.

De A2P certificering , afgegeven door het CNPP, een door het
verzekeringswezen erkende onafhankelijke instantie, garandeert de
inbraakwerendheid van het product. Deze wordt verkregen na een
audit van de fabrikant en laboratoriumtesten . Een product met een
A2P certificering kiezen is tevens een manier om uw verzekering te
tonen dat u er alles aan gedaan heeft om uw woning te beschermen.
Alle deurblokken en hoge veiligheidssloten van Fichet hebben de A2P
certificering.

Veiligheid, en geen compromissen
Aangezien een gepantserd deurblok in de eerste plaats dient om u
te beschermen, investeren wij permanent in onderzoeken en
ontwikkeling om u producten te kunnen aanbieden die aan de meest
strenge normen beantwoorden.

bescherming vermogen 3
Boven hun beveiliging tegen inbraak werden de deurblokken van
Fichet ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen op het
gebied van brandwerendheid, geluids- en warmte-isolatie.

Talrijke schoten
Eenmaal vergrendeld geven zij de
deur een uitzonderlijke inbraak
werendheid.

Hoogwaardig
veiligheidsslot
met meerdere
vergrendelingspunten

4

Brandwerendheid
De Protecdoor en Spheris appartementsdeuren beantwoorden aan de meest
recente Europese normen. Deze normen zijn aanzienlijk vooruitgegaan dan de
voorgaande en bieden een brandwerendheid aan beide zijden van de deur, dit
voor een globale bescherming.

Dit slot met A2P certificering tegen inbraak is in het deurblok ingebouwd voor nog meer veiligheid.

Geluid

Draaisysteem
Dit volledig instelbare draaisysteem wordt gecombineerd met
dievenklauwen. Dit systeem, beschermt u tegen iedere poging tot
uitlichten of uitrukken van de deur.
Bij de Spheris modellen is dit in het
kader ingebouwd en is daarmee
onzichtbaar, voor een volmaakt
resultaat.

Alle deurblokken van Fichet werden ontworpen om u tegen geluid te
beschermen. Hun akoestische prestaties werden aangetoond door erkende
laboratoria.

Kou
Het assortiment buitendeurblokken Forstyl is in staat extreme temperaturen te
trotseren: onze verschillende modellen hebben van gespecialiseerde laboratoria
de hoogste niveaus verkregen op het gebied van lucht-, water- en
windbestendigheid.

10 jaatr
rus

Onze producten hebben een garantie van 10 jaar.
Zie de voorwaarden bij uw Point Fort Fichet
dealer of op onze site www.fichet-pointfort.com

het point fort fichet netwerk

www.fichet-pointfort.com
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Nieuw

Nieuw

Spheris S
Afwerking gelakte staalplaat
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Spheris HiS
Afwerking gelakte staalplaat
met sierlijsten

Spheris, Protecdoor & Duo G071 (dubbele deurvleugel)
Design en veiligheid
Spheris, het nieuwe gamma appartementsdeuren van Fichet combineert de hoogste
prestatieniveaus tegen inbraak, brand, kou en geluid met een revolutionair design, met name
onzichtbare scharnieren en de mogelijkheid van een tweekleurig kader. Spheris is te verkrijgen
in een uitgebreid assortiment kleuren, waarvan sommige geheel nieuw zijn. Met al deze
pluspunten past het deurblok van Fichet altijd bij uw woning en maakt volledig deel uit van uw
interieur. Spheris is voorzien van een F3D veiligheidscilinder met driedimensionale sleutel.

Appartementsdeuren
Nieuw

Spheris XP
het point fort fichet netwerk

Afwerking met design houtpaneel

www.fichet-pointfort.com
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Forstyl S
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Forstyl SL

Forstyl
Uw huis verdient het beste

Huisdeuren

De deurblokken Forstyl van Fichet, voorzien van een beveiligde F3D cilinder met
driedimensionale sleutel zijn ontworpen om perfect aan te sluiten bij de bouwstijl van uw
huis, en u het hoogste veiligheidsniveau te bieden. Met of zonder vast zij-paneel, met of
zonder inbraakveilige beglazing (breed gamma) aan U de keuze om uw deur precies dat
accent te geven waarmee het uw woning zo mooi mogelijk doet uitkomen.

Forstyl HiS
het point fort fichet netwerk

www.fichet-pointfort.com
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Binnendienstdeuren
en Kelderdeuren

Beveiliging van uw secundaire toegangsdeuren
Kies voor integrale veiligheid
Het Point Fort Fichet netwerk biedt u veiligheidsoplossingen voor uw secundaire toegangsdeuren,
zodat ook deze bijdragen aan de globale beveiliging van uw woning. Om u een heerlijk rustig gevoel
te bieden, beantwoord het ontwerp en de vervaardiging van onze binnendienst en kelderdeuren aan
dezelfde kwaliteitscriteria als die van de deurblokken van een huis of appartement.
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Binnendienstdeur

Kelderdeur

het point fort fichet netwerk

www.fichet-pointfort.com
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Hoge veiligheidssloten
Weerstand door meerdere vergrendelingspunten
Schatten aan vindingrijkheid
Het is soms technisch onmogelijk een gepantserde deurblok in uw woning te installeren. Het Point
Fort Fichet netwerk heeft oplossingen voor u met zijn assortiment hoge veiligheidssloten voorzien
van de beveiligde F3D cilinder met driedimensionale sleutel*. Zij hebben 3 tot 7 vergrendelingspunten
en beschikken over de A2P certificering voor een hoogwaardige inbraakwerendheid.
* Primlock is uitgerust met de cilinder 787 Z.

Fortissime

Vertipoint
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Primlock

het point fort fichet netwerk

www.fichet-pointfort.com
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Appartementsdeuren

Geplastificeerde staalplaat met houtdecor

Gelakte staalplaten
Licht Mahonie

spheris
Duo G071

protecdoor

Zuiver wit 9010

Groen 6005

Bruin 8014

Ivoor 1015

Wengé (uitsluitend Spheris)

nieuw

Beuken (uitsluitend Spheris)

Lavendelblauw 5014

nieuw

Alu 9006

nieuw

Groen 6005

Teakhout

Donker Eik

Zwart 9005

nieuw

Bruin 8014

Licht Eik

nieuw

nieuw

Roomwit 9001

Donker Mahonie

Leigrijs 7015

Huisdeuren Forstyl
nieuw

Beige 1019

Gelakte staalplaten
forstyl

nieuw

Blauw 5002

Lichtgrijs 7035

Steengrijs 7030

14
18

15

Rood 3020

Zuiver Wit 9010

Lichtgrijs 7035

Purperrood 3004

Gentiaanblauw 5010

Bruin 8014

Grijs 7023

Grijsblauw 5008

Saffierblauw 5003

Groen 6005

Blauwgrijs 7031

Ecru 1013

Lichtgroen 6021

Grijsblauw 5008

Purperrood 3004

Gelakte staalplaten met sierlijsten*
* Uitsluitend verkrijgbaar in het Spheris gamma, op buitenzijde.

Mod 1
het point fort fichet netwerk

Mod 2

Mod 3
www.fichet-pointfort.com

design houtpanelen 

(verkrijgbaar voor spheris HiS, XP en G071)

Effen houtpanelen

(verkrijgbaar voor spheris S, HiS, XP en GO71)

Licht Oukoumé

Licht Eik

Licht Mahonie

Midden Eik

berk

Anigre

nieuw*

Mod F Licht Eik

Mod G 1015

Donker Mahonie

Donker Oukoumé

Zuiver wit 9010

Ivoor 1015

Licht Eik

Wengé

Zuiver Wit 9010

Ivoor 1015

Donker Eik

Donker Mahonie

Licht Eik

wengé

Zuiver Wit 9010

nieuw*

* Verkrijgbaar vanaf eind 2013

Licht Mahonie

* Verkrijgbaar vanaf eind 2013

nieuw

Ivoor 1015

gegraveerde houtpanelen

(verkrijgbaar voor spheris HiS, XP en G071, behalve de modellen c & e, niet verkrijgbaar voor g071)

Wilde Kers

Voorbeeld

Mod H Wilde kers

Mod I Wengé

Mod A Donker Eik

houtpanelen met sierlijsten

Mod B Licht Mahonie

(verkrijgbaar voor spheris S, HiS en XP)

Voorbeeld

Mod 1

Mod 5

Mod 7

Mod C Donker Mahonie

Sapelli

chêne

Mod E Licht Oukoumé

Mod D Donker Oukoumé

Licht Mahonie

Licht Oukoumé

Licht Eik

Donker Mahonie

Donker Oukoumé

Donker Eik

Zuiver Wit 9010

Ivoor 1015
www.fichet-pointfort.com

Uw Point Fort Fichet dealer

– Foto's: Nord Image. Afbeeldingen: Getty Images, iStockphoto, DR – 02/2013.

Ref. 798 87 250 – 408 024 529 HR Amiens. Dit niet-bindende document is eigendom van ASSA ABLOY Côte Picarde. Dit mag niet zonder zijn toestemming gekopieerd of gewijzigd worden. De verstrekte informatie is niet limitatief en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Ontwerp, opmaak en uitvoering:

De decors van onze producten (RAL platen, geplastificeerde staalplaten met houtdecor, natuurhout) kunnen verschillen van de illustraties. Door de druktechnieken is het niet altijd mogelijk de werkelijke kleuren weer te geven. De houten decors zijn slechts beschikbaar voor bepaalde afmetingen.

www.fichet-pointfort.com

