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          Vluchtdeuroplossingen voor kleuter - basisscholen   
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Afb. met GfS EH – Deurbewaker          Afb. met GfS – e-Duwbalk   

Vluchtdeuren conform EN179 en EN1125 normering 

De WILKA vluchtdeuroplossing voor kleuter-basisscholen bestaat uit een speciaal door WILKA  

hiervoor ontwikkeld anti-paniekslot gecombineerd met de betrouwbare producten van GfS, de       

EH-Deurbewaker voor vluchtdeuren conform de EN179 of de anti-paniek e-Duwbalk conform de 

EN1125. Hiermee zijn vluchtwegen altijd gegarandeerd terwijl wordt voorkomen dat kleuters 

ongemerkt hun eigen weg zoeken en buiten het gebouw in gevaarlijke situaties terecht kunnen 

komen, een veilige en geruststellende gedachte!  

Voor volwassenen is de vluchtdeuroplossing eenvoudig en praktisch te bedienen. Dure en complexe 

elektronika hoeft niet te worden geïnstalleerd, men hoeft geen verplicht jaarlijks onderhoud te 

verrichten of dure service-, en/of onderhoudscontracten af te sluiten voor elektronische installaties, 

kortom een enorme kostenbesparing.  

Bij de vluchtdeuroplossing voor kleuter-basisscholen conform de EN179 kan men de voor 

volwassenen hooggeplaatste deurkruk boven en de deurkruk voor de kleuters onder onafhankelijk 

van elkaar bewegen en bedienen terwijl bij de oplossing conform de EN1125 de hooggeplaatste 

deurkruk onafhankelijk van de anti-paniek e-Duwbalk onder kan worden bediend. Volwassenen, 

zoals ouders en onderwijzend personeel, kunnen de deur door de hooggeplaatste deurkruk openen 

zonder dat het alarm wordt geactiveerd, in noodgevallen echter kunnen de kleuters zelfstandig 

vluchten door met een lichte beweging de deurkruk onder of de anti-paniek e-Duwbalk te bedienen. 

Zowel de GfS EH-Deurbewaker als de anti-paniek e-Duwbalk beschikken over een batterijvoeding, 

vaak lastige en dure installaties van bekabelingen zijn dus niet meer noodzakelijk.  

 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ook met deze producten biedt WILKA u weer een zeer betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 

oplossing. WILKA onderscheid zich hiermee van andere alternatieve oplossingen welke vaak zijn 

samengesteld uit aangepaste artikelen welke niet getest en gecertificeerd zijn en waarbij de deurkruk 

vaak zo hoog is geplaatst dat kleuters eenvoudig geen schijn van kans hebben om te kunnen vluchten 

in noodgevallen. De huidige normen EN179 en EN1125 voor vluchtdeuren geven aan dat van de 

gebruikelijke bedieningshoogte van 1050 mm mag worden afgeweken indien bekend is dat de 

meerderheid van de gebruikers van het gebouw kleine kinderen zijn. 

Met de WILKA vluchtdeuroplossing voor kleuter-basisscholen bieden wij u op een eenvoudige wijze 

een betrouwbare gecertificeerde en flexibele oplossing voor alle problemen en waarmee een zeer 

belangrijk thema als de veiligheid van onze kinderen en persoonsbescherming kan worden 

gegarandeerd.     

 

  

       De WILKA vluchtdeuroplossing voor kleuter-basisscholen: 

• Kwalitatieve en betrouwbare doeltreffende oplossing zonder verplichte 

jaarlijkse onderhoudskosten. Specifiek ontwikkeld voor vluchtwegen in 

gebouwen waar kleine kinderen aanwezig zijn, scholen, scouting etc.  

• Voldoet aan de eisen  conform EN179 en EN1125 met betrekking tot de 

bedieningshoogte van het beslag (tussen 900 – 1100 mm). Bestaande 

vluchtdeuren kunnen eenvoudig worden aangepast aan de huidige 

voorschriften 

• Variabel in deurkrukhoogte (standaard 1600 mm) 

• Eenvoudige en lichte bediening van de hooggeplaatste deurkruk door 

volwassenen bij het verlaten van het gebouw zonder dat het alarm 

wordt geactiveerd 

• Tegenkasten en toebehoren van de WILKA anti-paniekslotserie 6000 

kunnen worden toegepast bij 2-vleugelige deuren en kunnen worden 

gecombineerd met deze vluchtdeuroplossing  

• Leverbaar in paniekfunctie E en B 

• Doornmaat 30 – 45 mm  

• Optioneel leverbaar met 3 en 5 mm voorstaande dag- en nachtschoot 

• Kruk – Cilinderafstand PC92 

• Ook leverbaar voor 22mm rondcilinder 

• Voorplaat in vlakke of U-uitvoering 

• Optioneel leverbaar met vastzetinrichting voor de dagschoot           
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Importeur voor Nederland:      Vertegenwoordiging voor België: 
WILKA - GSS Groothandel in Sleutelsystemen B.V.   Watrin BVBA - SPRL 
Postbus 9356       Molenstraat 47  
5000 HJ  Tilburg       B-9112 Sinaai 
Tel. : 013 – 583 90 92      Tel. : +32 –(0)3-7726165 
Fax : 013 – 583 90 98      Fax : +32 - (0)3-7726164 
verkoop@wilka.nl        frank.watrin@wilka.de  

       Uw firmastempel / Bedrijfsgegevens  


