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EeN UNIEKE constructiE OP BASIS VAN PROFIELEN
Eigenschappen :
• Stalen raamkozijnen en deurkozijnen met of zonder isolatie
• Traceerbarheid (ISO 9001)
• Afwerking door zandstralen met metalliseren
(buitentoepassing) en poedercoating in RAL-kleur of in
roestvrijstaal
• Toebehoren en opties naar keuze
• Getest en gecertificeerd beveiligingsniveau
• CE-gecertificeerde producten

Ontwikkeld door Metal Quartz op basis van Forster-profielen.

Doorsnede van een WK4 + FB6 deurgeheel.

HET ENGAGEMENT VAN metal quartz
EsthEtiSCH Hoogbeveiligd schrijnwerk
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prestatieS

kwaliteit

Design &
certificering

Afwerking

De testen op elk van onze
producten garanderen onze
klanten het prestatieniveau
van de aangeboden
oplossing. Ons gamma van
hoogbeveiligd schrijnwerk
bevat inbraakwerende,
kogelwerende en
brandwerende prestaties
en is conform aan de
Belgische Justitie normen.

In de werkplaatsen van
Metal Quartz worden veel
strengere kwaliteitsnormen
gehanteerd dan
voorgeschreven: zo wordt
alleen van een geslaagde
proef gesproken als
alle onderdelen van de
oplossing voor de test
slagen, zelfs de beglazing,
die op zich al conform is.

Het Metal Quartz productgamma combineert design
met certificering. Zelfs met
behoud van fijne, sobere en
uiterst verzorgde profielen,
slagen onze producten in
laboratoriumtesten tot een
heel hoog prestatieniveau.

Alle deuren, kozijnen, balies
of wachthuisjes worden
vervaardigd op maat. Onze
producten zijn verkrijgbaar
met of zonder beglazing,
in staal (RAL-kleur) of
roestvrij staal (voor
sommige uitvoeringen).

onze productcatalogus
met cumuleerbarE en gecertificeerde prestaties
Vaste
ramen

INBRAAKWEREND

KOGELWEREND

• Enkele en dubbele deuren
• Volle of beglaasde deuren
• Vaste ramen en loketten
• Cumuleerbaar met kogelwerendheid
• Cumuleerbaar met brandwerendheid
• Beveiligingsroosters
• Sectionaalpoorten
• Getest door CNPP en Buildwise

• Enkele en dubbele deuren
• Automatische schuifdeuren
• Volle of beglaasde deuren
• Vaste ramen en loketten
• Gordijngevels
• Cumuleerbaar met inbraakwerendheid
• Getest door de Belgische Koninklijke Militaire
School en de Banc National d’Épreuve de SaintÉtienne (France)

EN 1627-1630 | WK2, WK3, WK4, WK5

EN 1522-1523 | FB4, FB5, FB6, FB7 & AK47

Enkele
draaideuren

Dubbele
draaideuren

BRANDWEREND

GEVANGENIS BEVEILIGING

• Enkele en dubbele deuren
• Volle of beglaasde deuren
• Vaste ramen
• Cumuleerbaar met inbraakwerendheid

• Enkele en dubbele deuren
• Vaste ramen
• Volle, (half-)beglaasde, of met tralies
• Getest door de Federale Overheidsdienst
Justitie (België)

EN 1634-1 | 30’, 60’, 120’

inbraakwerend

Kogelwerend

brandwerend

Normen van de FOD Justitie | AE20

ENKELE DEUREN

DUBBELE DEUREN

VASTE RAMEN

WK3 (+FB4)

WK3

WK3

WK4

WK4

WK4 (+FB6)

-

-

WK5 + AK47 + MBE3

FB4

FB4

FB4

-

-

AK47 + WK4 + MBE3

FB5*

FB5*

FB5*

FB6 (+WK4)

FB6 (+WK4)

FB6 (+WK4)

FB7 (+WK4)

-

FB7 (+WK4) (+WK5)

EI1 30

EI1 30

EI 30 (+WK2) (+WK3)

EI2 30 (+WK2) (+WK3)

EI2 30 (+WK2) (+WK3)

-

EI1 60

EI1 60

EI 60 (+WK2) (+WK3)

EI2 60 (+WK2) (+WK3)

EI2 60 (+WK2) (+WK3)

-

EI2 90

EI2 90

EI 90

-

-

EI 120

*onder voorwaarden | (+xxx) = optionele prestatie | WK2 en andere prestaties op aanvraag

Elk van onze producten in de catalogus is het
onderwerp van een specifieke technische fiche
met doorsnedeplannen, 3D-weergave, afmetingen, varianten, accessoires en sloten.
Deze fiches zijn hier te downloaden:
www.metalquartz.com/nl/downloads

Automatische
schuifdeuren

Veiligheidsproducten
met tralies

Sectionaalpoorten

Loketten

Gepantserde
wachthuizen

BEVEILIGINGSPROJECTEN OP MAAT
ONTWIKKELING VAN In-house oplossingen

Metal Quartz ontwikkelt innovatieve oplossingen om aan de eisen van de klant te voldoen.
Indien «kant-en-klare» producten niet voldoen voor u,
kunnen we u bredere en op maat gemaakte expertise aanbieden om de oplossing te ontwikkelen die u nodig hebt.

Voorbeeld van een origineel ontwerp: Op maat gemaakte
gepantserde cabines, configureerbaar in 5 verschillende opstellingen
Door de klant gewenste kenmerken:
• Beveiligingscabine buitentoepassing (waterdicht + thermische isolatie).
• Gepantserd conform Europese normen (inbraakwerend WK4 + kogelwerend FB6).
• A2-s1,d0 (M0-A1) brandwerend dak met validatie door
geaccrediteerd laboratorium.
• In één stuk te vervoeren
(per vrachtwagen, kraan
en heftruck).
• Door 2 mannen te
verwijderen en in één
dag weer in elkaar te
plaatsen met eenvoudig
gereedschap.
• Herconfigureerbaar
volgens 5 vershillende
opstellingen.
• Elementen tot 65 kg
(behalve de deur). Opslag
mogelijk op pallets.
• Installatiesysteem op
oneffen ondergrond.
• Onder hoge
druk afwasbare,
zuurbestendige
en tag-resistente
buitenbeplating.

+ Training van de teams van de klant, voor een optimale montage
en demontage van de cabines.

Analyse en studie
van de noden
• risicobeoordeling
• voorschrijven van het
prestatieniveau
• budgettering

Onderzoek en
ontwikkeling
• 2D en/of 3D ontwerp
• prototype
• montage-instructies

conformiteitstestEN
volgens
Veiligheidsnormen
(optioneel)
• volgens Europese, nationale
of sectorale normen
• in geaccrediteerde
laboratoria en/of door de
bevoegde autoriteiten

PRODUCTIE
• traceerbaarheid van
grondstoffen
• fabricage en montage in
onze ateliers in België
• toezicht : ISO 9001
• CE-markering (optioneel)

WIE ZIJN WIJ?
ICOMET GROUP is een groep van bedrijven van Belgische oorsprong waarvan de producten wereldwijd worden verkocht.
Met eigen vakmensen, R&D en productie, ontwerpen en vervaardigen wij op maat gemaakte staalconstructies, beveiligingsproducten,
houten, aluminium en stalen deuren en ramen. Daarnaast werken wij samen met geselecteerde leveranciers en partners om producten te
kiezen die perfect beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.
In onze thuismarkt, ondersteunt ICOMET GROUP rechtstreeks projectmanagement en diensten. Op internationaal vlak, kunnen we rekenen
op een netwerk van betrouwbare en vertrouwde partners. Ze bevinden zich dicht bij u, om snel en direct te kunnen inspelen op uw wensen
op het veld: opmeten, installatie, garantie & dienst na verkoop. We organiseren training, installatie-assistentie en opvolging van onze
partners.
Onze missie : ICOMET GROUP ontzorgt de professionele klant in een nichemarkt door het optimaal fysiek beschermen van mensen en
producten in gebouwen en industriële infrastructuur.
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Kernactiviteiten
Doors, gates & windows |
Security | Metalworks
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dochterondernemingen
Icomet | Icomet DV | Icomet FR
Alpido | ESP | Metal Quartz

expertisegebieden

Projects | Products | Service
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waarden
Samenwerking | Communicatie | Klantgerichtheid |
Flexibiliteit | Resultaatgerichtheid |
Veiligheid | Margegericht denken

>100
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attesten &
certificaten

3

Deinze (BE) | Péruwelz (BE) | Paris (FR)

>30

jaar ervaring

ISO | VCA | ISIB | CE | EN 1090 | EN 1627-1630
EN 1522-1523 | EN 1634-1 | EN 1143-1 | ...

sites

In projectmanagement en
het creëren van unieke producten

140

werknemers

Om kwaliteit en klantenservice te
garanderen

onze andere producten
Icomet Group is een echte specialist in bescherming tegen
risico’s en agressie en produceert een compleet assortiment
inbraakwerende, kogelwerende en elektromagnetische (EMC)
beveiligingsproducten.
Onder andere het gepatenteerde Stackdoor®-concept:
inbraakwerend beveiligingshekken met maximaal zicht na het
sluiten en minimale inbouwruimte; met op maat gemaakte
rechte, gebogen of hoekige vormen.
Metal Quartz produceert ook Bunkerkit®, een uniek

concept van een gepantserde modulaire ruimte voor de
bescherming van personen (kogelwerende bepantsering),
eigendommen (inbraakwerende bepantsering) en/of data
(elektromagnetische (EMC) bepantsering).
De innovatie van Bunkerkit ligt vooral in het modulaire
karakter : Bunkerkit wordt alleen door middel van bouten
gemonteerd en kan compartimenten creëren, variërend
van eenvoudige scheidingswanden tot de meest complexe
constructies.

De expertise van
Metal Quartz
in video,
je vindt het hier...

High Security Joinery
Metal Quartz s.a. (Icomet Group) | rue Verte Reine 15, B-7600 Péruwelz (België)
+32 (0)69 77 95 21 | metalquartz@icometgroup.com | www.metalquartz.com

BANK: Argenta (BE) • AXA (BE) • Bank of Baroda (BE) • Bank of Tokyo (BE) • Banque Populaire (FR) • BCEE (LUX) • Belfius (BE) • BIL (LUX) • BNP Paribas Fortis (BE) • B-Post (BE) •
Caisse d’Epargne (FR) • CBC (BE) • CIC (FR) • Crédit Agricole (FR) • Crédit du Nord (FR) • Crelan (BE) • Fintro (BE) • HSBC (FR) • Indosuez (FR) • ING (BE) • Jones Lang LaSalle (BE) •
La Poste (FR) • Monte Paschi di Siena (BE) • LUXE: Cartier (FR, CH) • Galeries Lafayette (FR) • Pichard Balme (FR) • Richemont (FR) • Vacheron Constantin (FR) •
Louis Vuitton (FR) • Van Cleef & Arpels (FR) • Chopard (CH) • ENERGIE: Alstom (FR) • Areva (FR) • CEA (FR) • EDF / CNPE (FR) • Engie (BE) • IRE (BE) • PUBLIEKE SECTOR:
Ambassade Italie (LU) • Gouvernement belge (BE) • Gouvernement hollandais (NL) • Ministère de la Défense (FR, NL) • Office National des Pensions (BE) • SSD Sécurité
Diplomatique (FR) • Trésor Public (FR) • Police du Canton de Genève (CH) • Police (BE) • Ecoles de Gendarmerie (FR) • RETAIL: Carrefour (BE) • IKEA (FR) • Monoprix (FR) •
BEVEILIGING: CS Communication & Systèmes (FR) • Genix Security (CH) • Thalès Group (FR) • ANDERE: ADIT (FR) • Disney (FR) • Free (FR) • Novagraaf (FR).
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