IJZER STERKE

BEVEILIGING

Beveiliging voor elke situatie
op maat gemaakt!
FRONT SECURITY
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Front Security biedt
optimale bescherming

BEVEILIGING
De Leeuw Protection Systems is met het merk FRONT SECURITY specialist in
bouwkundige beveiligingsoplossingen. Met eigen productie en een vakkundige
montage afdeling realiseren we maatwerk van hoge kwaliteit en zorgen we dat
onze klanten zich veilig en beschermd voelen.

BEVEILIGING
365 dagen
per jaar.

Het FRONT SECURITY assortiment bestaat o.a. uit beveiligingsrolluiken, rolhekken,
branddeuren en schaarhekken. Producten worden veelal op maat geproduceerd
en voor elke situatie betsaat er een passende oplossing

ADVIES
Onze adviseurs komen graag bij u op locatie om
uw wensen en de mogelijkheden te inventariseren
zodat wij een goed advies kunnen geven. Indien
gewenst wordt uw alarminstallateur
en beveiligingsbedrijf betrokken in het aanbod.

EIGEN FABRICAGE
Een groot deel van onze producten wordt in eigen
huis geproduceerd. Dit wordt gecombineerd met
kwalitatieve import. Hierdoor kunnen wij flexibel
inspelen op uw wensen en garanderen we een
hoge kwaliteit en een korte, betrouwbare
levertermijn.

INSTALLATIE
De installatie van het door u gekozen product
vindt plaats in eigen beheer. Onze ervaren
installateurs zijn deskundig en vakkundig
geschoold.

SERVICE EN ONDERHOUD
Onze service concepten houden uw systemen in
top conditie! Wij werken merk onafhankelijk en bij
calamiteiten staan we 24/7 voor u klaar
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WINKELPUIEN

PARKEERGARAGES

TOEPASSINGEN

Front Security beveiligingsproducten zijn uitermate geschikt

BEDRIJFSPANDEN

CARPORTS

voor het afsluiten of beveiligen van vele verschillende toepassingen.

WINKELPUIEN

PARKEERGARAGES

De winkel is na sluitingstijd beveiligd en de

Parkeergarages kunnen worden afgesloten met

etalage goed zichtbaar met een transparant rolluik

een rolhek. Ook de extra toebehoren zoals

of een sterk, rolhek met open structuur.

verkeerslichten, rampalen en detectiesensoren
leveren en installeren wij voor u.

WINKELCENTRA

VERANDA’S

BEDRIJFSPANDEN
Diverse situaties binnen bedrijfspanden dienen op

CARPORTS

een andere wijze beveiligd te worden.

Beveiliging van uw bezit met een schaarhek.

Bijvoorbeeld een stalen rolluik voor een achterdeur

Deze zijn tevens elektrisch uitvoerbaar.

of een schaarhek bij afsluiten of verdelen van een
kantoorruimte.

VERANDA’S
Een transparant rolluik maakt van de veranda een

BALIES

WINKELCENTRA

behaaglijke serre en zorgt gelijk voor een goede

Voor het afsluiten van grote openingen zijn

inbraakbeveiliging

transparante rolluiken en harmonica hekken bij
uitstek geschikt.

Diverse productlijnen,
diverse toepassingen

Vanzelfsprekend betreft dit slechts een deel van de
vele mogelijkheden. Onze adviseurs komen graag
bij u op locatie voor een advies op maat.

BALIES
Transparante rolluiken en stalen rolluiken zijn
bijzonder geschikt om balies tijdelijk af te sluiten.
Tevens worden ze ingezet om ruimtes achter de
balies te beveiligen. Een gebogen schaarhek in
dezelfde ronding als de balie behoort ook tot de
mogelijkheden

4

FRONT SECURITY

FRONT SECURITY

5

SCHAARHEKKEN
Een gebogen schaarhek als

Het Classico Design is tevens in RVS leverbaar.

fraaie beveiliging.

Enkel- of dubbelvleugelig systeem, al naargelang
wens en situatie. Het pakket kan ook 90º of 180º

COATING

wegdraaibaar geleverd worden. Het schaarhek kan

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal is het

met een europrofiel cilinderslot worden geleverd,

schaarheksysteem ook geschikt voor montage in

handig indien u een sleutelplan heeft. Ook sloten

de buitenlucht. Het systeem kan worden voor-

met SKG keurmerk of magneetsloten zijn lever-

zien van een poedercoating in elke gewenste RAL

baar.

kleur. Met deze extra coating is het schaarheksysteem langdurig bestand tegen weersinvloeden en
het geeft bovendien een mooie uitstraling.

PAKKETBREEDTE
Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de totale

SCHAARHEK SYSTEMEN
•

Naam

Naar links en/of rechts horizontaal schuivende

Profieldikte

Gewicht pantser

1 mm dik

10

Classico type C2

1,5 mm dik

15

Classico type C3

1,8 mm dik

17

Etrustco type C4

1,5 mm dik

15

Etrusco type C5

1,8 mm dik

17

Giotto type C6

1,5 mm dik

15

Schaarheksystemen zijn in diverse uitvoeringen &

Giotto type C7

1,8 mm dik

17

Designs beschikbaar

Iris type C8

1,5 mm dik

15

•

Gegalvaniseerde stalen of RVS profielen

•

Dragende bovenrail waaraan het hekwerk met
gelagerde loopwielen gemonteerd wordt

•

Onderrail in diverse uitvoeringen verkrijgbaar

PRODUCTASSORTIMENT
Het complete Front Security productassortiment

Classico type C1

hekken

pakketbreedte 15% - 20% van de totale breedte.

kg / m2

VORMEN ONDERRAILS
•

Vast

•

Opklapbaar, ten behoeve van een vrije
doorgang

•

Verzonken

•

Versterkt, overrijdbaar en daarom geschikt

bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken
in diverse toepassingen en diverse varianten. Op
onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden, branddeuren, harmonica etc.

voor carports
Verzonken onderrail met
een gebogen schaarhek

MAATVOERING

UIVOERING & DESIGNS

In principe is elke breedte en hoogte uitvoerbaar.

De Front Security schaarhekken worden geleverd

Omdat de schuivende delen handmatig geopend

in de volgende uitvoeringen:

Dubbelvleugelige schaarhekken

en gesloten dienen te worden, advise-

als afscherming bij carports.

ren wij een maximum hoogte van
6 meter en een maximum breedte
van 30 meter.

onderrail, geschikt voor

GARANTIE,
ONDERHOUD EN CERTIFICERING

carports

Het Front Security schaarhek is vrijwel onder-

Versterkt, overrijdbare

Type Etrusco

houdsvrij. Jaarlijks smeren van bewegende delen,

Type Classico

Type Iris

SPECIALS

het controleren van de gelagerde loopwielen en

Schaarhekken kunnen ook gebogen worden gele-

de onderrail schoonhouden zorgt ervoor dat het

verd voor bijvoorbeeld tourniquettes of ronde

systeem in topconditie blijft.

balies. Tevens is een elektrische uitvoering leverbaar.
Type Giotto
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ROLLUIKEN

Formaat omkasting

Front Vision

Geperforeerd

Aluminium

250 mm

1.800 mm

2.000 mm

2.400 mm

300 mm

2.700 mm

3.100 mm

3.400 mm

350 mm

3.700 mm

4.100 mm

4.500 mm

400 mm

4.900 mm

5.400 mm

5.500 mm

450 mm

5.500 mm

6.000 mm*

6.000 mm*

* In enkele situaties is, in overleg, een grotere hoogte mogelijk.

EXTRA ZEKERHEID
Het aluminium rolluik is met een aantal modificaties ook leverbaar met een KOMO attest en SKG
klassering 3 volgens NEN-EN 5096. Het rolluik is
daarmee gegarandeerd 5 minuten inbraakvertragend!
Stalen rolluik type SB1

Front Vision Medium, hier
uitgevoerd als balierolluik

ROLLUIK SYSTEMEN

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

•

Verticaal op en oprolbaar pantser, vervaardig

Zie ons productblad besturingen voor alle

uit gegalvaniseerd staal, geperforeerd staal of

bedieningsmogelijkheden

aluminium of transparant

Rolluik met

•

Geanodiseerde aluminium zijgeleiders

•

Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd
plaatstaal

•

Standaard 230V elektrische aandrijving,
vele verschillende bedieningsmogelijkheden

geperforeerde lamellen,

COATING
Door de toepassing van gegalvaniseerd staal en

type geperforeerd

aluminium is het rolluiksysteem ook geschikt voor
montage in de buitenlucht

PRODUCTASSORTIMENT
Het complete Front Security productassortiment
bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken

UIVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

MAATVOERING

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breed-

volgende uitvoeringen:

te van 8 meter en hoogte van 6 meter mogelijk.

in diverse toepassingen en diverse varianten. Op
onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden, branddeuren, harmonica etc.

Afwijkende afmetingen in overleg.

GARANTIE
Soort rolluik

Unieke eigenschappen

Materiaal

Lameldikte

Uitvoering

Transparant

Uitstekend doorzicht en goede inbraakwering

Polycarbonaat

3 tot 6 mm

Bolvormige of
vlakke lamel

Staal

Zeer inbraakwerend

Staal

0,8 of 1 mm

Gesloten lamel

Aluminium

Chique, goede inbraakwering en goed
bestendig tegen corrosie

Massief
Aluminium

3 mm

Gesloten lamel

3 mm

Gesloten lamel met
gaatjes

Geperforeed
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Deels doorzicht en zeer inbraakwerend

Staal

Wij geven minimaal 12 maanden garantie op de
systemen. In combinatie met een onderhoudsconMassief Aluminium Rolluik, 3mm dik

tract kan dit verlengd worden naar drie jaar!
Alle systemen zijn CE gecertificeerd.

De zijgeleiders, het pantser en de omkasting
kunnen worden voorzien van een poedercoating

ONDERHOUD EN SERVICE

in elke gewenste RAL kleur. Met deze coating is

Om de levensduur van het systeem te

het rolluiksysteem langdurig bestand tegen

optimaliseren voeren wij indien gewenst ook

weersinvloeden en het geeft daarbij een mooi

jaarlijks onderhoud uit aan het rolluik. Voor meer

uitstraling!

informatie kijk op www.frontsecurity.nl

FRONT SECURITY
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ROLHEKKEN

TP2 en ST1

M1 en M2

T01 en T02

SY1 en SY2

1.400 mm

1.750 mm

2.250 mm

2.400 mm

300 mm

2.200 mm

2.600 mm

3.250 mm

3.400 mm

350 mm

3.300 mm

3.650 mm

4.250 mm

4.500 mm

400 mm

5.000 mm

4.850 mm

5.500 mm

5.500 mm

450 mm

6.500 mm

6.200 mm

7.000 mm

6.000 mm

Formaat omkasting

TP1

250 mm

RH5

Indicatie: Formaat van de omkasting bij een breedte van 4.000 mm

EXTRA

PRODUCTASSORTIMENT

Zie ons productblad besturingen voor alle

Het complete front security assortiment bestaat

elektronische bedieningsmogelijkheden.

uit rolluiken, rolhekken, schaarhekken en
harmonica hekken. Bekijk alle specificaties en

COATING

foto’s op www.frontsecurity.nl.

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal en
aluminium is het rolheksysteem ook geschikt voor
montage in de buitenlucht.

GARANTIE
Wij geven minimaal 12 maanden garantie op de
systemen. In combinatie met een onderhoudscon-

ROLLUIK SYSTEMEN
•

tract kan dit verlengd worden naar drie jaar!
Rolhek ST-1

Verticaal oprolbaar pantser vervaardigd uit

Alle systemen zijn CE gecertificeerd.

gegalvaniseerd buis- of draadstaal, aluminium
of RVS
•

Geanodiseerde Aluminium zijgeleiders

•

Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd

Rolhek ST-1
(versterkt)

ook jaarlijks onderhoud uit aan het rolluik.

Standaard 230V elektrische aandrijving,

Voor meer informatie kijk op www.frontsecurity.nl.

vele verschillende bedieningsmogelijkheden

UIVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

MAATVOERING
te van 8 meter en hoogte van 6 meter mogelijk.

volgende uitvoeringen:

Afwijkende afmetingen in overleg.

Type

Patroon

Materiaal

Rolhek M1-10
(versterkt)

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breed-

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de

Naam

Om de levensduur van het systeem te
optimaliseren voeren wij indien gewenst

plaatstaal
•

ONDERHOUD EN SERVICE

Maximale breedte

Bijzonderheden

TP1-18

Buisrolhek

Rechthoekig

Staal

8.000 mm

Niet geschikt voor intensief
gebruik

TP1-14

Buisrolhek

Rechthoekig

Staal

8.000 mm

Niet geschikt voor intensief
gebruik

M1-10

Draadrolhek

Ruitvormig

Staal

6.000 mm

Versterkte versie mogelijk

ST-1

Striprolhek

Ruitvormig

Staal, Aluminium
of RVS

22.000 mm

versterkte versie mogelijk

RH-5

Aluminium
rolhek

Rechthoekig

Aluminium

5.000 mm

Zeer corrosie bestendig

Rolhek TP1-18

Rolhek TP1-14

De zijgeleiders, het pantser en de
omkasting kunnen worden voorzien van

Rolhek M1-10

een poedercoating in elke gewenste RAL
kleur. Met deze coating is het rolluiksysteem
langdurig bestand tegen weersinvloeden en

Rolhek RH-5

het geeft daarbij een mooi uitstraling!
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HARMONICA HEKKEN
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HARMONICA HEKKEN
Front Security harmonica hekken zijn de oplossing
voor het afsluiten van winkels binnen winkelcentra.

The
new
way
toto
produce
the
folding
shutters
The
new
way
produce
the
folding
shutters

één pin in de grond vast gezet (dit is
afhankelijk
® ®

maar zijn boven alles ook esthetisch gezien van top
kwaliteit. Het design van het systeem is volledige

Veel panden, met name in winkelcentra hebben

kunnen ontzettend grote doorgangen afsluiten,

aan te passen op de wensen van retailers en
designers!

® ®
Now
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there
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FoldingPACK
FoldingPACK
, the
, the
new
new
Sliding
Sliding
Folding
Folding
Security
Security
Shutter.
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assembled
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® ®
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De stalen lamellen bewegen zich als een soort
UITVOERING
& DESIGNS
KLANT SPECIFIEKE UITSTRALING
In In
relation
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toto
the
the
requests
requests
it is
it is
possible
possible
toto
customize
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the
the
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aesthetics
ofof
the
the
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shutter
by
by
realizing
realizing
the
the
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micro-drilling
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in
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positions
and
and
with
with
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the
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“blind
/
/
‘stalen gordijn’ en wordt doormiddel van minstens
De Front Security Harmonica hekken worden
De standaard oplossing bestaat uit geperforeerde
perforated”
perforated”
intervals
intervals
indicated
indicated
byby
the
the
customer.
customer.

Now
there
is FoldingPACK
, the, the
newnew
Sliding
Folding
Security
Shutter.
Now
there
is FoldingPACK
Sliding
Folding
Security
Shutter.
TheThe
oldold
system
of producing
thethe
door
assembled
many
extruded
aluminum
system
of producing
door
assembled
many
extruded
aluminum
van de doorganggrootte).
components
is outdated.
components
is outdated.
® ®
FoldingPACK
is much
simpler
andand
more
functional.
FoldingPACK
is much
simpler
more
functional.
A roll-forming
machine
makes
a specific
shaped
with
joints
suitable
to to
A roll-forming
machine
makes
a specific
shaped
with
joints
suitable
BEVEILING folding
VOOR
RONDE GEVELS slatsslats
accurately.
folding
accurately.

De gesloten of geperforeerde stalen lamellen

The
Thenew
newway
waytotoproduce
producethe
thefolding
foldingshutters
shutters

geleverd in de volgende uitvoeringen:

stalen/aluminium lamellen. De gehele lamel is

geperforeerd en biedt goed doorzicht het pand
Standaard
Microforata
Microforata
standard
standard
microperforering
1
Standard
Standard
microperforated
microperforated

in. Met de toenemende vraag naar creatieve en

Standaard
Microforata
Microforata
mod.
mod.
WALL
WALL
microperforering
2
Microperforated
Microperforated
WALL
WALL

Microforata
Microforata
personalizzata
personalizzata

Elementi
Elementi
ciechi
ciechi

bijzondere
oplossingen is het ook
mogelijk
om de
Custom
Custom
micro-perforation
micro-perforation
Full
Full
slats
slats
perforatie in een klant specifiek patroon of afbeel-

Standard
micro-perforation
Standard
micro-perforation
standard
solution
thethe
elements
micro-perforated
with
The
standard
solution
provides
elements
entirely
micro-perforated
with
een ronde gevel.The
Op
gebied
van provides
beveiliging
is hetentirely
thethe
exception
of aoflower
andand
upper
section
thatthat
remains
blind
to make
thethe
exception
a lower
upper
section
remains
blind
to make
Harmonicahek de
ideale
oplossing!
Het
heeft
closure
more
secure
andand
allow
thehek
various
accessories
to be
fixed
on on
a solid
closure
more
secure
allow
the
various
accessories
to be
fixed
a solid
surface.
surface.

ding te zetten. Hiermee kunnen bijzondere esthetische oplossingen worden neergezet!

de mogelijkheid om met de ronding van de gevel
Er is met name een duidelijke trend te zien in de

micro-perforation
Custom
micro-perforation
mee te lopen enCustom
geeft
tevens
een uitstekend door-

geperforeerde versie van de Harmonica hekken.

shutter
by realizing
themaximaal
micro-drilling
in the
positions
andand
with
thethe
“blind
/ /
zicht naar binnen.
Hierdoor
kan
gebruik
shutter
by realizing
the
micro-drilling
in the
positions
with
“blind

Steeds meer architecten kiezen voor deze optie

worden gemaakt van de vloeroppervlakte en heeft

voor de afsluiting van een nieuw pand/winkel.

het tevens een zeer mooi zicht de winkel in!

De perforatie in de lamel zorgt er namelijk voor dat
er zeer goed doorzicht is de winkel in. Hierdoor

In relation
to the
requests
it isitpossible
to customize
thethe
aesthetics
of the
In relation
to the
requests
is possible
to customize
aesthetics
of the
perforated”
intervals
indicated
by the
customer.
perforated”
intervals
indicated
by the
customer.

Microforata
standard
Microforata
standard
Standard
microperforated
Standard
microperforated

Microforata
mod.
WALL
Microforata
mod.
WALL
Microperforated
WALL
Microperforated
WALL

33

Standaard
Microforata
personalizzata
Microforata
personalizzata
Custom
micro-perforation
microperforering
3
Custom
micro-perforation

Standaard
Elementi
ciechi
Elementi
ciechi
FullFull
slats
microperforering
4
slats

blijven alle producten en uitstralingen van de
winkelier ten alle tijden zichtbaar!

SYSTEEM
Het betreft een volledig stalen of aluminium
systeem dat doormiddel van een geleider in het
plafond kan worden gesloten of worden geopend.

12
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Een harmonica hek in een ronde gevel als

Een harmonica voorzien van een

fraaie beveiliging

afbeelding of logo

3 3
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Naast de standaard beveiligingsopties zijn er

SPECIALS

specifieke oplossingen voor parkeergarage
rolhekken. Denk hierbij aan:
•

DEELBARE TRANSPARANTE
ROLLUIKEN

Verkeerslichten
Op de besturing wordt een verkeerslicht
aangesloten die groen licht geeft als het veilig
is om in of uit te rijden

•

Lusdetectie of radar voertuigdetectie
Deze optie zorgt er voor dat het hek van

•

binnenuit automatisch opent zodra een voer-

Een deelbaar transparant rolluik, specifiek

tuig over de lus of in het detectiegebied rijdt

ontwikkeld voor de luchtvaartbranche

Aansluiting brandmeldinstallatie
Deze toepassing zorgt ervoor dat het
hek opent of sluit bij brand

•

Loopdeur
Wanneer een loopdeur is gewenst naast het
rolhek, dan kan deze worden uitgevoerd in
hetzelfde patroon als het rolhek

Specifiek voor de luchtvaartbranche hebben wij,
op verzoek en in samenwerking met de technische afdeling van luchthaven Aeroport de Paris,
een deelbaar transparant rolluik ontwikkeld. Dit
rolluik wordt geopend in twee fasen. Tijdens de
eerste fase opent de bediener van de passagiersbrug uitsluitend het bovenste gedeelte van het
rolluik. Het onderste gedeelte blijft hierbij op zijn
plaats en fungeert als veiligheidsdeel, zodat de
bediener niet uit de passagiersbrug kan vallen.

SPECIALE TOEPASSINGEN

PARKEERGARAGES

Iedereen kent de standaard oplossingen beveili-

Bij parkeergarages worden vaak rolhekken toe-

ging. Rolhekken, rolluiken, schaarhekken zijn bij

gepast als beveiliging en/of afsluiting vanwege

iedereen bekend. Wat nu als dit niet voldoende

het hoge percentage doorzicht en de optimale

is? Wat als er een speciale situatie is waar een

ventilatie.

standaard hek niet mogelijk is? Ook hiervoor kunt
u bij ons terecht! We zijn ontzettend enthousiast

Het parkeergarage rolhek heeft een compacte op-

om mee te werken aan beveiliging op speciale

rol diameter. Het rolhek is toe te passen bij grote

plekken en manieren. Denk bijvoorbeeld aan een

breedtes, welke vaak voorkomen bij parkeergara-

rond schaarhek! Een ander voorbeeld is de tunnels

ges. Het geheel wordt gecomplementeerd door

op vliegvelden waar je door heen loopt als je het

een besturingskast die het rolhek, inclusief de

vliegtuig instapt. Dit zijn officiële Front Security

benodigde doorloop-, inklim en onder lat beveili-

rolluiken! Lees verder en bekijk onze andere speci-

gingen, op de gewenste manier laat functioneren.

Wanneer de passagiersbrug aan het vliegtuig ge-

GEBOGEN SCHAARHEKKEN
Beveiliging van een ronde balie of tourniquet is
mogelijk met een gebogen schaarhek! Vanaf een
straal van 1800mm kan een gebogen schaarhek
op maat gemaakt worden! Dit systeem zorgt voor

koppeld is, kan het onderste deel worden geopend
om zo de weg vrij te maken voor de passagiers.
Bovendien heeft de operator van de brug op deze
manier een goed zicht en is beschermd tegen
weersinvloeden.

een zeer goede afsluiting, maar draagt ook bij aan
het esthetische aspect!

ROLLUIKEN MET ZICHTVENSTER

ale oplossingen. Behoefte aan een gesprek om uw
situatie te bekijken? Kijk op www.frontsecurity.nl

Standaard wordt dit rolhek uitgerust met een

en neem contact met ons op!

3 fasen 400V opsteekmotor. Dit type motor is
geschikt voor continue gebruik en is voorzien
van een ingebouwde noodhandbediening en
valbeveiliging (voorkomt het ongecontroleerd
afrollen van het pantser). Het is ook mogelijk om
het systeem uit te rusten met een kettingmotor of

Een gebogen schaarhek als fraaie

Een rolluik met een zichtvenster

beveiliging

buismotor.
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BEVEILIGING- EN
BESTURINGSOPTIES

BEVEILIGINGSOPTIES
Voor de beveiliging van uw Front Security product

Een doorloopbeveiliging zorgt ervoor dat het

bieden wij u de onderstaande opties aan waarmee

rolluik stopt en/of weer omhoog gaat zodra het

de effectiviteit en gebruiks-veiligheid van het

rolluik bij een neergaande beweging een obstakel

product wordt verhoogd.

of persoon in de directe omgeving signaleert.

AFROLBEVEILIGING

Deze beveiliging is verplicht conform NEN-EN

Een afrolbeveiliging voorkomt ongeremd afrollen
van het pantser in het geval van een defect aan de
motor. Deze beveiliging is verplicht conform NENEN 12604 als het product een personen doorgang
beveiligd.
Een afrolbeveiliging is een mechanisch systeem,

12453 als er geen direct zicht is op het rolluik of
als het rolluik met behulp van een puls bediend
wordt.
Een doorloopbeveiliging werkt door middel van
infrarood detectie.

rechtstreeks gekoppeld aan de as.

ONDERLATBEVEILIGING
Sleutelschakelaar

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN
Basisuitvoering- Draadloze drukknop
Standaard worden alle elektrische Front Security

INKLIMBEVEILIGING
Een inklimbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik

Een onderlatbeveiliging zorgt ervoor dat het

stopt als er een persoon in het pantser geklom-

rolluik stopt en/of weer omhoog gaat zodra het

men is terwijl deze omhoog gaat.

rolluik bij een neergaande beweging een obstakel
Code
bediening

of persoon raakt. Deze beveiliging is verplicht

Een inklimbeveiliging werkt door middel van

conform NEN-EN 12453 als er geen direct zicht is

infrarood detectie.

op het rolluik of als het rolluik met behulp van een

producten uitgevoerd met een bedrade

puls bediend wordt. Een onderlatbeveiliging is een

sleutelschakelaar. Deze bediening

elektronische beveiliging en werkt door middel

NOODHANDELBEDIENING
BIJ STROOMUITVAL

wordt dodemans uitgevoerd.

van een contactstrip die weerstand registreert.

Een noodhandbediening is leverbaar op alle
elektrische Front Security producten. Een

DOORLOOPBEVEILIGING

Dodemans bediening houdt in dat

noodbediening is verplicht conform NEN-EN 12453

de schakelaar geactiveerd moet

als het rolhek of rolluik zich voor de enige toegang

blijven gedurende de bediening

van een ruimte bevindt.

van het systeem (bij een pulsbediening kan de schakelaar losgelaten

OPTILBEVEILIGING

worden waarna de besturing de

Een optilbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik

beweging zelfstandig voltooid.

niet omhoog getild kan worden.

Dan zijn aanvullende veiligheden noodzakelijk om
Een optilbeveiliging bestaat uit een mechanische

letsel te voorkomen).

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Tag
bediening

Een infrarood doorloopbeveiliging
detecteert personen en stopt direct

Naast de basisuitvoering kan het systeem ook worden

de beweging van het pantser

uitgevoerd met andere bedieningsmogelijkheden. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk het hek aan te sturen met een draadloze
sleutelschakelaar, code- tag- of afstandsbediening.
16
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espagnolet aan de binnenzijde van de onderlat die
aan weerszijde in de zijgeleider schuift. Bediening
door middel van een profielcilinder in het midden
van de onderlat.

Afstandsbediening
(draadloos)
FRONT SECURITY
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SERVICE
EN ONDERHOUD

PRODUCT
ONTWIKKELING

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Binnen Front Security wordt elk jaar weer gewerkt aan onze producten.

Regelgeving schrijft voor (NEN EN 13241-1 ) dat de

De Leeuw Protection Systems biedt service en

We zijn altijd bezig met het innoveren en verbeteren van onze systemen,

eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is voor het

preventief onderhoud aan alle type rolluiken,

die ten goede komen voor de eindgebruiker. Onze vele jaren specialisme en

veilig functioneren van installaties. Het is daarom

rolhekken, brandrolluiken en schaarhekken,

toewijding hebben ondertussen al geresulteerd in een aantal mooie innovaties.

van essentieel belang uw installaties te laten

ongeacht het merk.

inspecteren en te onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de producent,

Met een onderhoudscontract bent u verzekerd

onderhoud tenminste 1x per jaar of zoveel vaker als

van regulier onderhoud aan uw installaties,

FRONT VISION® TRANSPARANT
ROLLUIKSYSTEEM

noodzakelijk i.v.m. gebruiksfrequentie en/of

controle op het veilig functioneren en optimale

Eén van de unieke ontwikkelingen is het Front

toepassing.

performance.

Vision® rolluiksysteem. Door het gebruik van
transparante gebogen polycarbonaat lamellen
wordt een compacte oproldiameter bereikt.
Bovendien is de kleine omkasting goed
integreerbaar in uw pui.

Gepland onderhoud

Uitgebreid pakket

Maximale onderhoud

Met geplande bezoeken op

Met dekking voor alle storin-

De ultieme bescherming.

locatie betekent een Basic

gen tijdens kantooruren, zogt

Met de volledige dekking van

overeenkomst dat uw installa-

een Pro overeenkomst voor

een Premium overeenkomst

ties regelmatig onderhouden

een gerust gevoel.

DEELBARE TRANSPARANTE
AIRPORT SHUTTERS

EIGEN PROFIELEN

Binnen de luchthavenbranche heeft ons bedrijf

voorzien van een speciaal ontworpen aluminium

kunt uw kosten

het bewijs geleverd om wensen van de klant te

zijgeleider die zich onderscheidt, doordat twee

en geinspecteerd

jaarlijks plannen

integreren in een totaaloplossing. Het doel is

essentiële profi elen geïntegreerd zijn. Koker-

worden.

en bergroten.

optimale bescherming geven aan de operator van

en u-profi el zijn samengevoegd tot een sterke

een passagiersbrug in combinatie met een uitste-

geleider van 4 millimeter dik aluminium, wat een

kend doorzicht. Dit uitgangspunt heeft geleid tot

mooie uitstraling geeft.

Front Security rolluiken en rolhekken worden

een doorlopend innoverend proces. Het deelbare
transparante rolluik Front Vision® beschermt de
operator bovendien bij alle weersomstandigheServicepakket Basic

Servicepakket Pro

Servicepakket Premium

Inclusief:

Inclusief:

Inclusief:

den. Het wordt internationaal toegepast op diverse
luchthavens waaronder Parijs, Abu Dhabi,
Frankfurt en Congo.

Onderhoudsbeurt inclusief

Onderhoudsbeurt inclusief

Onderhoudsbeurt inclusief

voorrijkosten en werkuren.

voorrijkosten en werkuren.

voorrijkosten en werkuren.

Prioriteit bij storingen.

Prioriteit bij storingen

Prioriteit bij storingen

Arbeidsloon en Voorrijkosten

Arbeidsloon en Voorrijkosten

bij storingen.

bij storingen.
Onderdelen/materiaal.

GEBOGEN SCHAARHEKKEN
Speciaal voor entrees en ronde balies is een
gebogen schaarhek ontwikkeld. Met deze oplossing wordt de ronde vormgeving benadrukt en
vormt het samen een mooi geheel.
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Front Security - onderdeel van De Leeuw Protection Systems
De Leeuw Protection Systems is een toonaangevende leverancier van MULTIFILM binnenzonwering, SECURFOL Raamfolie en Front Security
beveiligingshekken, rolhekken en rolluiken. Wij beschermen mensen, bedrijven en goederen door het creëren van innovatieve producten die
stuk voor stuk zekerheid, veiligheid en gemak bieden. Onze jarenlange ervaring maakt ons de specialist op dit gebied. Langdurige relaties
met opdracht-gevers, onderaannemers, leveranciers en medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. De Leeuw Protection Systems wil
de komende jaren haar sterke positie in de markt behouden en verder uitbreiden. Dit verwezenlijken wij door continue te investeren in de
innovatie van onze producten om totaaloplossingen te kunnen blijven bieden.

Poel 7

T: +31 (0)226 216 000

Kvk: 71854517

1713 GL Obdam

W: frontsecurity.nl

BTW: NL8588.75.421.B01

Nederland

E: info@deleeuwprotection.nl

IBAN: NL37RABO0330544349

