Solução de Protecção

PORTAS–FORTES

PA 2.5”

FBPT.6037.R1

PA 2.5”
Solução de Protecção
O nosso centro de estudos concebeu e desenvolveu uma nova estrutura que oferece uma maior capacidade defensiva. A porta Forte da
Fichet-Bauche PA 2,5” é uma das portas desenvolvidas para assegurar
Casas Fortes de Médio Risco com paredes de espessura de 20 a 25 mm,
especialmente em andares superiores.

Protecção Anti-Roubo

Garantia Fichet-Bauche

Um aglomerado especial FB assegura a resistência contra os vários
métodos de ataques tais como ferramentas mecânicas, e maçaricos
portáteis de oxy-acetileno e tem também uma grande reserva de
resistência em caso de incêndio.

Os produtos Fichet-Bauche são concebidos e fabricados de acordo
com a norma ISO 9001 relativa aos Sistemas de Gestão da Qualidade,
ISO 18001 referente aos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no
Trabalho e ISO 14000 relativa aos Sistemas de Gestão Ambiental. Todos
os componentes das portas fortes PA 2.5” são testados no laboratório
Fichet-Bauche de acordo com as actuais normas europeias.

Espessura resistente da porta
(incluindo 4 mm de chapa de aço)

65 mm

Espessura total da porta

100 mm

Peso aproximado

425 Kgs

Especificações técnicas
Dimensões (mm)

Fechos

Altura total
Largura total

2040
1045

A porta PA 2,5” está segura com 5 linguetas de 30mm de diâmetro na
parte da frente, e um sistema de bloqueio (delator). Na parte de trás um
fecho contínuo tranca a porta ao aro.

Vão livre – altura

1960

A porta é fornecida com um segredo MC4.

Vão livre – largura

786

Altura (tosco)

2150

Largura (tosco)

1200

1 Fechadura M3b de grande precisão com chaves impossíveis de copiar. É
impossível fotocopiar a chave uma vez que não é plana. A parte estriada
evita que se possam fazer cópias.
Estão disponíveis outros tipos de fechos.
Acessórios especiais protegem o segredo, a fechadura e a porta na eventualidade de ataques ou fortes choques.

Características
• O aro está feito de forma a ser ligado aos ferros de espera colocados
nas paredes não acabadas.
• Acabamento: em aparelho, pronta para a pintura final.
• 	A porta pode ser fornecida em opção com gradão e/ou uma porta de
socorro.
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