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Mini-Guia de Conselhos

Portas
blindadas
Saiba tudo o que
há a saber!

Portas blindadas: Desconfie d os «abusos de linguagem»!
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Não se deve confundir
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INTRUSÃO, poderá
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A porta blindada é
um sistema completo de defesa:

respondem às suas
N
G

fechadura de segurança incorporada,
+
blindagem central,
+
aro de aço,
+
sistema de articulação regulável,
reforçado e protegido por espigões
de protecção dos gonzos.

blindadas que

I

F

Fichet, portas
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Exemplo de uma porta com certificação a2p BP 3 / Nível 5
(conforme a norma francesa NF P 20.320)
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chapa de aço com 75/100o mm de espessura
material resistente ao fogo
lã de rocha (opcional)
placa de blindagem em aço ultra resistente (THLE) com
30/10o mm de espessura
3 dobradiças com esferas de aço
5 espigões cónicos de protecção dos gonzos (diâmetro de
15 mm)
parte inferior que se pode cortar
aro metálico de aço soldado com 20/10o mm de espessura
4 fechos triplos laterais de correr
sistema anti-intrusão
cilindro de alta segurança
dupla tranca central anti-serragem
contra-ladrões semi-automático
junta

necessidades de
protecção contra:
• O FOGO,
• O RUÍDO,
• O FRIO,
• E AS ARMAS.

A sua porta blindada está d evidamente certificada?

O Centro Nacional de Prevenção e de Protecção francês
(C.N.P.P.*) atribui, em França, as certificações para
«fechaduras» e «portas». É também o organismo europeu
mais exigente em matéria de segurança.

Cada norma ou certificação
engloba:
• testes convencionais
(testes realizados em

Cada equipamento deve respeitar especificações precisas
e rigorosas de resistência à intrusão:

máquinas)
• testes reais de intrusão

■ as portas
- norma francesa NF P 20.320: de nível 1 a 5 (máximo);
- certificação a2p BP: níveis «a2p para portas vidradas»,
«a2p BP 1», «a2p BP 2» e «a2p BP 3» (máximo)

reproduzindo o mais

■ as fechaduras
★
★★
- certificação a2p: níveis «a2p », «a2p » e
★★★
» (máximo).
«a2p

A certificação a2p engloba

Os níveis correspondem à duração da resistência às
tentativas de intrusão.
Por conseguinte, é altamente recomendado que verifique
se os produtos que lhe são propostos estão devidamente
certificados e aprovados pelas companhias de seguros.

Todas as portas blindadas Fichet estão
certificadas*.
A Fichet Serrurerie

fielmente possível as técnicas

Bâtiment concebe e

dos ladrões.

fabrica em França
todos os elementos

também auditorias de inspecção e
de controlo na unidade de fabrico.
Este procedimento garante a
adequação dos processos de fabrico

que as constituem.
A empresa beneficia
de um Sistema de

e a qualidade dos produtos

Gestão da Qualidade

certificados.

certificado pela
norma ISO 9001.

* portas blindadas: G 351, G 171, G 371, G 372,
G 375 e G 071
* a lista oficial dos produtos certificados pelo C.N.P.P. encontra-se disponível em
www.cnpp.com.

A sua porta blindada está em c onformidade com as normas
actualmente em vigor?

■ As certificações a2p para «fechaduras» e
a2p para «portas» são atribuídas com uma
duração de 6 anos.
No final deste período, os produtos devem
ser novamente submetidos aos testes do
C.N.P.P. para renovarem a validade da
respectiva certificação.

A última certificação dos produtos
Fichet atribuída
pelo C.N.P.P. data
de 2003.

■ O nível de resistência atribuído a uma
porta blindada (fechadura + folha + aro
metálico) conforme com uma norma NF é
garantido para toda a vida. Quanto mais
recentes são os testes, mais resistentes são
os materiais às tentativas de
arrombamento.

Por conseguinte,

As portas blindadas evoluem.
As técnicas de arrombamento também...
Por conseguinte, não hesite em solicitar os
comprovativos de certificação ou os registos
de obtenção da norma do seu equipamento.

grande resistência

estes produtos
garantem uma
excelente fiabilidade, com uma

às técnicas de
arrombamento
mais recentes.

Quais são os principais pontos fracos a verificar?
■ O aro

Não basta apenas uma fechadura certificada
para garantir na íntegra a protecção da porta.
De facto, as partes não protegidas pela
fechadura, ou seja, a folha e os gonzos, são
pontos fracos face às tentativas de destruição da
porta ou de intrusão com «pé-de-cabra», o que
não acontece com uma porta blindada com
certificação a2p BP.
■ A resistência da fechadura

metálico
Um aro soldado, ou seja,

A Fichet Serrurerie

num bloco único,

Bâtiment desenvolve

permite ancorar a porta
mais solidamente e

desde há mais de

assegurar assim uma

30 anos portas

protecção máxima.

blindadas sob medida,
■ O sistema

A fechadura de uma porta blindada deve ser

de protecção
dos gonzos

particularmente resistente às tentativas de abertura com

As dobradiças representam um

gazua ou por serragem, perfuração e arrancamento.

ponto particularmente sensível

A certificação a2p comprova o seu grau de resistência.

(ou frágil) face às tentativas de
intrusão com «pé-de-cabra», ou

■ A espessura da blindagem
A espessura da blindagem incorporada em aço ultra
resistente oferece uma grande resistência às tentativas de
intrusão por corte da folha da porta ou mesmo por
arrombamento.

seja, por arrombamento ou
levantamento da porta.
O sistema de articulação deve
estar obrigatoriamente reforçado
por espigões que se engatam no
aro metálico da porta blindada.

incorporando nestas,
tecnologias exclusivas
e inovadoras.
Representando uma
garantia de fiabilidade
indiscutível,
encontram-se
aprovadas pelas
companhias de
seguros.

A sua porta blindada concilia alta segurança
com estética?
Para responder às
■ Protecção não
deve rimar com
prisão. Certifiquese de que a sua
porta blindada se
vai integrar com o
interior da sua
habitação,
moderna ou
clássica, sem o
desvalorizar.

suas expectativas,
as portas
Uma selecção de decorações
adaptadas ao seu estilo.

blindadas Fichet
são-lhe propostas
com uma ampla
selecção de
equipamentos e de
decorações, a fim
de poder tornar
toda a sua porta
num elemento
decorativo. Agora,
a estética e a
segurança já não
são incompatíveis.

Para proteger os objectos que lhe são preciosos, faça um
investimento sensato.
Os produtos Fichet
garantem-lhe a
Um investimento só parece grande antes de os
ladrões lhe baterem à porta. Para 68% das pessoas, o
maior trauma de um roubo é a perda dos objectos de
valor sentimental e apenas 16% lamentam a perda de
objectos de valor e de dinheiro*
■ o nível de protecção procurado: qualquer que este seja, mais
vale investir um pouco mais numa boa porta blindada do que
negociar.um equipamento com desconto : a sua fiabilidade será
inferior e arrisca-se a lamentar a sua escolha mais cedo ou mais
tarde.
■ instalação incluída?: verifique se o preço do equipamento tem o
IVA incluído e se também engloba a instalação da porta.
Em qualquer circunstância, solicite primeiro um orçamento grátis.

melhor relação
qualidade/preço,
qualquer que seja o
grau de protecção
seleccionado.
Poderá igualmente
beneficiar de
soluções de
financiamento
personalizadas para
adquirir o seu

* Estudo SOFRES - Observatório da segurança ASSA ABLOY (2001- França)

equipamento sem
desequilibrar o seu
orçamento.

Não subestime o serviço pré e pós-venda!

A fiabilidade de uma porta blindada depende
também da qualidade da sua instalação.
Ao comprar uma porta blindada Fichet, tem a
garantia de usufruir, para além do desempenho
dos nossos produtos, de uma qualidade de
serviço irrepreensível.

Os especialistas
Point Fort Fichet
fazem o seu
melhor para lhe
oferecer soluções
completas e

■ uma rede de 400 especialistas em toda a
Europa,
■ seleccionados e formados continuamente nas
técnicas mais avançadas de segurança,
■ uma instalação eficiente e rápida da sua porta
sob medida, com o mínimo de incómodo para si,
■ informações actualizadas regularmente em

www.fichet-pointfort.com
■ uma garantia de 2 anos em peças e mão-deobra.

acessíveis,
adaptadas às suas
necessidades e ao
seu orçamento.

