
INTERSTEEL Doorkeeper®

 Kierstandhouder



Woningovervallen zijn de laatste jaren een 
toenemend probleem in Nederland. De tot op 
heden leverbare kierstandhouders voorkomen 
niet dat een deur toch met geweld kan 
worden geforceerd. De ketting breekt of 
de beugel kan worden opengewrikt. De 
Doorkeeper® maakt daar een einde aan en 
houdt de overvaller buiten.

De Doorkeeper® is een kierstandhouder 
die voldoet aan de kwaliteitseisen die SKG 
heeft vastgelegd in beoordelingsrichtlijn 
SKG-KE 573. Binnen het PKVW is een 
kierstandhouder in de nieuwbouw vanaf 
augustus 2011 een eis, mits deze voldoet aan 
SKG-KE 573. Naar alle waarschijnlijkheid is de 
kierstandhouder per 1 juli 2014 ook vereist 
in het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor 
bestaande bouw. 

De Doorkeeper® heeft een zeer robuuste 
constructie van massief roestvast staal, 
welke zeer goed bestand is tegen vervorming 
met behulp van bijvoorbeeld een koevoet of 
schroevendraaier. De kierstandhouder past 
op alle naar binnen draaiende deuren en is 
toepasbaar op een deurdikte van maximaal  
65 mm.

Voordelen:
• Kan niet van buitenaf geopend worden.
• Voldoet aan de kwaliteitseisen van  
 SKG KE 573.
• RVS 304.
• PKVW gekeurd.
• Eenvoudig te monteren.
• Universeel toepasbaar. 
• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:  
 Bauhaus en Curve.
• Verkrijgbaar in twee finishes: RVS gepolijst  
 en RVS geborsteld.
• Toe te passen op naar binnendraaiende  
 deuren.
• Ook te gebruiken als doorvalbeveiliging  
 voor bijvoorbeeld openstaande ramen op  
 kinderkamers.

Specificaties
Bauhaus
• Materiaal: RVS 304

• Afmeting: H 30 x B 265 mm

• Gewicht: 382,5 gram

• Inclusief bevestigingsmateriaal

 en montage-instructie

Curve
• Materiaal: RVS 304

• Afmeting: H 30 x B 265 mm

• Gewicht: 382,5 gram

• Inclusief bevestigingsmateriaal

 en montage-instructie

INTERSTEEL Doorkeeper®  
Veilig wordt weer veilig



“De Doorkeeper zorgt dat de 
voordeur op een kier blijft staan,  

dit voorkomt binnendringen.”

Technische gegevens

1. Montageplaat deur
2. Montageplaat kozijn 
3. Blokkeerarm
4. Scharnierpen
5. Inbusschroef

Curve

Bauhaus
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Van Leeuwen International
Van Leeuwen International is fabrikant van exclusief bouw- 
en interieurbeslag. Onder het hoofdmerk INTERSTEEL 
worden vele hang- en sluitwerkoplossingen vermarkt. 
De onderneming richt zich op de woning- en utiliteitsbouw.


