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STACKDOOR®: een uniek concept van intrekbaar stapelhek

4 hoofdtoepassingen
om toegang te beveiligen

VERKOOPPUNTEN & LUXE WINKELS
Handelaars die de producten van hun etalage willen uitstallen, zelfs nadat de winkel is gesloten,
wenden zich tot Stackdoor®. Onze hekkens bieden een maximale zichtbaarheid (82% opening) en
garanderen tegelijkertijd de veiligheid van de goederen die uitgestald zijn.

HET stijlvolle ALTERNATIEF
VOOR ROLLUIKen
Stackdoor® is een innovatief beveiligingshek waarvan de elementen stapelen in
plaats van oprollen. Samengesteld uit zijprofielen die horizontale stalen kokers
(roestvast of gegalvaniseerd) geleiden en verticale stalen verbinders (roestvrij
of gegalvaniseerd) kan Stackdoor® in bijna elke situatie worden gebruikt, zelfs
daar waar de installatieruimte extreem beperkt is. Met de unieke «stack-andpin»-technologie verdwijnen de verticale verbinders door slimme perforaties in
de horizontale kokers en wordt het hek verticaal opgestapeld in plaats van op te
rollen.
Stackdoor®, een anti-inbraakbeveiligingsoplossing, is bezig met de EN
1627-1630-standaardisatie voor de niveaus WK2 & WK3 en is CE-conform als
standaardmodel. Stackdoor® heeft een uniek gepatenteerd mechanisme dat
automatisch vergrendelt nadat de hekken zijn gesloten, waardoor het onmogelijk
is om het geforceerd op te tillen.
Stackdoor® biedt niet alleen bescherming, maar garandeert ook zichtbaarheid
en luchtcirculatie met een slank en solide ontwerp. Stackdoor® is verkrijgbaar
in STANDAARD-, HOEK-, CURVED- en XXL-versies en is een esthetisch hek dat
geschikt is voor alle soorten architectuur.

LUCHTHAVENS EN TREINSTAtions
Net als de drukke verkeersaders in stadscentra zijn luchthavens en treinstations verkooppunten
waar veel verkeer is, ook buiten openingstijden. Kiezen voor Stackdoor® is de garantie dat u uw producten 100% van de tijd kunt exposeren. Ook metrostations, stations en hallen die voor het publiek
toegankelijk zijn, kunnen met Stackdoor® stapelhekken worden afgescheiden om de passagiersstromen te kanaliseren.

PARKINGS
Of het nu gaat om parkeergarages in ondergrondse of bovengrondse gebouwen, Stackdoor®
stapelhekken zijn een uitstekend alternatief voor traditionele speedgates en rolluiken omdat ze de
veiligheid verhogen en volledige toegang tot beschermde gebieden voorkomen, ze zorgen zowel voor
de ventilatie van ruimtes als voor de toevoer van natuurlijk licht . De optionele hoogfrequent motor
zorgt ervoor dat de poort een groot aantal bewegingen per dag toelaat.

Ingangen en gebouwen open voor het publiek
Stackdoor® belemmert de toegang tot ingangen en gevels van gebouwen zodra deze gesloten zijn.
Dankzij de standaardmodellen, maar ook «CORNER» en «CURVED», past Stackdoor® zich aan alle
soorten constructies aan, ook die met een organische architectuur. Door zijn bolle of holle vorm is
Stackdoor® de ideale bescherming voor het beveiligen van toegangen met tourniquetdeuren.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
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• SLANK ONTWERP : ZICHTBAARHEID & ventilatie
• Curved
• Corner
• XXL
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• Ruimtebesparend
• INBRAAKWERSTAND
• CE-Conformiteit
• Robuustheid
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OP MAAT AFMETINGEN

Minimum breedte: 1 m

STACKDOOR® stapelhek
Klassiek rolluik

3000

Minimum hoogte: 1 m

Maximum hoogte: 7 m
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Maximum breedte: 16 m

OPTIES & AFWERKINGEN
BEDIENING

Wordt geleverd met sleutelschakelaar. Als optie zijn alle toegangscontroles beschikbaar (kaartlezer, badges, detector,
afstandsbediening, enz.). In geval van het gebruik van een afstandsbediening of toegangscontrole om de Stackdoor® te
bedienen, wordt deze aangevuld met extra beveiligingssensoren.

Motor

Elektromotor met variant voor hoge of lage openings-/sluitcyclus, afhankelijk van het gebruik

afwerkingen

• Roestvrij staale
• Verzinkt
• Gepoederlakt in alle RAL-kleuren
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RUIMTEBESPAREND

• Stapelhek: dankzij de stack-andpin-technologie passen de elementen
in elkaar in plaats van op te rollen

• Tot 20 keer minder opslagruimte
nodig: installatie overal mogelijk, zelfs
in de kleinste ruimtes

BEVEILIGING

• Automatische vergrendeling dankzij
gepatenteerd mechanisme: kan niet
van buitenaf worden opgetild, geen
extra slot nodig

• Veiligheids-/preventienormen
• EN 1627-1630 standaardisatie
voor niveaus WK2 en W3. Attestering
lopend.

ZICHTBAARHEID

• Een pluspunt voor de verkoop:
maximale zichtbaarheid op de
producten die in de etalage worden
getoond

• Een pluspunt voor luchtkwaliteit:
laat ventilatie toe
• Een pluspunt voor beveiliging:
zichtbaarheid van het beveiligde
gebied ‘s nachts of bij een inbraak

robuustheid

• Belgische kwaliteit: ontworpen
en vervaardigd in onze eigen
ateliers
• Elektromotor met hoge of lage
open/dicht-cyclus, afhankelijk van
gebruik
• Hoogwaardige componenten en
robuuste roestvrijstalen structuur

CURVED

• Configuratie met één of meer
ronde vormen mogelijk (organische
architectuur)

• Bolle zijde naar binnen en naar
buiten mogelijk

CORNER

• Mogelijke
configuratie met één of
meer hoeken
• Geen tussenrails
nodig om het rooster
te geleiden

AFMETINGEN

• Tot 16 m lang
• Tot 7 m hoog

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

waarden
Samenwerking | Communicatie | Klantgerichtheid |
Flexibiliteit | Resultaatgerichtheid |
Veiligheid | Margegericht denken

3

sites

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

>30

jaar ervaring

In projectmanagement en
het creëren van unieke producten

>100

attesten &
certificaten

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

140

werknemers

Om kwaliteit en klantenservice te
garanderen

REfErenTIEs

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 een compleet assortiment van Metal Quartz
hoogbeveiligd schrijnwerk:
• beglaasde en gepantserde ramen en deuren,
• gepantserde verplaatsbare wachthuizen,
• gepantserde schuifdeuren,
• inbraakwerende sectionaalpoorten,
• beveiligingsloketten met doorgeefluiken,
• deuren, ramen en tralies voor gevangenissen, ...

Icomet Group 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.

Bekijk
Stackdoor®
in actie...

Stackdoor® is een product van
Metal Quartz s.a. (Icomet Group)
15, rue Verte Reine
B-7600 Péruwelz (België)
+32 69 77 95 21
stackdoor@icometgroup.com
www.stackdoor.eu
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