
JECOR VINGERBESCHERMINGSPROFIELEN
Jecor Finprotect beschermt kindervingers aan de gemeenste kant van de deur; de scharnierzijde.
Voor duizenden kinderen per jaar de kant van de deur waar ongelukjes vaak grote gevolgen 
hebben. Jecor Finprotect beschermt, juist daar. Jecor Finprotect past op bijna ieder deurtype, 
is snel te monteren en blijft functioneren, jaar na jaar.



Jecor Finger Alert 110° voor binnendeuren
(combinatiestrip: een brede voor de binnenkant en een smalee voor de buitenkant van de deur)

Transparant, dus passend bij alle kleuren deuren.
Op standaard lengtes van 1.2, 1.5 en 1.8 meter.
Gemakkelijk aan te brengen met een sterk hechtende tape. (voor professioneel gebruik dient de strip ook vast te
worden geschroefd)
Getest op 100.000 open- en dichtbewegingen.
Makkelijke te installeren.
Duurzaam.

Art. naam  Art.nr.  Kleur  Lengte

Finger Alert 110° 3900000 transparant 120 cm
Finger Alert 110° 3900001 transparant 150 cm
Finger Alert 110° 3900002 transparant 180 cm

Jecor Finger Alert Professional 180° 

Bestaat uit een profiel voor de binnen- en scharnierkant van deuren en  twee klemstrippen. De profielen zijn wit 
of antraciet en passen dus op vrijwel elke deur en deurkozijn. Het is gemaakt van duurzaam en buigzaam
plastic waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
Door twee ingenieuze V kenmerken aan de zijkanten, kan de strip goed klappen opvangen. Tevens is er een unieke
openingsgraad van ruim 22 centimeter! Daarnaast is de Finger Alert Professional 180º eenvoudig te installeren
zodat u veel tijd (en geld) uitspaart. Ook kunt u de profielen los maken van de deur voor onderhoud.

Voordelen:
• prijstechnisch zeer voordelig
• speciaal ontwikkeld voor buitendeuren
• ruime openingsgraad
• kleuren: wit en antraciet
• in standaardlengtes van 1.8 meter, 2.29 meter en 2.45 meter
• zeer gemakkelijk te bevestigen met schroefjes of dubbelzijdig tape
• duurzaam.

Art. naam  Art.nr.  Kleur  Lengte

Finger Alert Prof. 180° 3900003 wit  180 cm
Finger Alert Prof. 180° 3900004 wit  229 cm
Finger Alert Prof. 180° 3900005 wit  245 cm
Finger Alert Prof. 180° 3900007 antraciet 229 cm
Finger Alert Prof. 180° 3900008 antraciet 245 cm

Op aanvraag ook in wit leverbaar

Jecor Finger Alert Deluxe

De Jecor Finger Alert Deluxe is een systeem speciaal ontwikkeld voor standaard deuren
en automatische deuren. Het bestaat uit twee aluminium profielen met daartussen een
sterk en stug doek die constant onder spanning staat als de deur wordt geopend en het
gat tussen de deur en deurkozijn geheel overbrugt. Standaardlengte is 1925 mm en de 
Finger Alert Deluxe is verkrijgbaar in verschillende kleuren. De Jecor Finger Alert Deluxe
is eenvoudig aan te brengen met klik-clips.

Voordelen:
• zeer esthetisch en duurzaam, geschikt voor professioneel gebruik
• toepasbaar op vrijwel alle deuren
• eenvoudig te bevestigen met klik-clips

- Standaard 19255 mm zilverkleurige profielen met zwart doek.
- Profielen in wit, geel, rood, blauw, zwart en groen.
- Profielen in verschillende kleuren en doek in donkergroen, -geel, -blauw, -rood en -grijs.
- Standaard systeem in zilver uit voorraad leverbaar.



Jecor Finprotect Plus

Veiligheidsmanagement is een belangrijk aspect binnen de professionele kinderopvang.
Maar ook bij scholen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen liggen ongelukjes op de loer
en vraagt veiligheid om constante aandacht. Bij veiligheidsmanagement gaat het om 
het voorkomen van fysieke ongevallen. Of het nu gaat om een valpartij, verbranding
of een vinger tussen de deur, voorkomen is beter dan genezen.

Daarom is de Jecor Finprotect Plus ontwikkeld, dé professionele oplossing tegen pijn-
lijke vingerbeknellingen. Solide en mooi vorm gegeven profielen die zorgvuldig zijn
getest en bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Alle pluspunten op een rij:
• Voorkomt beknelde vingers tussen de deur en het kozijn aan de scharnierzijde
• Beschermt aan beide kanten van de deur
• Voor binnen- en buitentoepassing
• Binnen 20 minuten te bevestigen en eenvoudig te demonteren
• Diverse varianten voor verschillende deurtypen (zie keuzematrix)
• In meerdere kleuren leverbaar
• Getest op 1 miljoen deurbewegingen
• TÜV gecertificeerd
• Leverbaar in lengtes van 198 cm en 250 cm

Vingerbeschermprofielen zelfklevend 125° voor binnendeuren (t.b.v. consument)

Beschermt beide zijden van de deur aan de scharnierzijde
Eenvoudig met schaar in te korten en snel te monteren
Zelfklevende onderlaag
Eenvoudig weer te verwijderen
Getest op 150.000 deurbewegingen

Art. naam  Art.nr.  Kleur   Lengte

Veilige vingers   1475119 wit   198 cm
Veilige vingers  1475120 bruin   198 cm
Veilige Vingers  1475122 zwart   198 cm
Veilige Vingers  1475123 zilver   198 cm
Veilige Vingers  1475124 Snoep (smarties) 198 cm

De weergegeven kleur is een 
benadering van de RAL kleur.

RAL 9010

RAL 3002

RAL 5013

RAL 8014 RAL 9006

RAL 1021

RAL 9005



Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten   Tel.: 0341  -36 96 36
Postbus 5, 3880 AA Putten    Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl     Website: www.jecor.nl

Hout Aluminium Kunststof Staal Pendeldeuren

Type 
Finprotect Plus  

5090*  1 1 1  
90120*      
9090*      
120120*      

Accessoires

Zelfborende schroeven      
Dubbelzijdige tape  2 2 2  

* De maximale openginshoek van een deur voorzien van Finprotect Plus is 130-180° (afhankelijjk van deur - en scharniertype).
1 De maximale booglengte van het smalle 50 profi el is 80 mm en de maximale booglengte van het brede 90 profi el is 210 mm.
2 Alleen voor binnentoepassing, zie het verwerkingsvoorschrift op de website.

Finprotect Plus 5090

Art.nr  Kleur  Lengte

1472851 wit  198 cm
1472852 wit  250 cm
1472853 zwart  198 cm
1472854 zwart  250 cm
1472855 blauw  198 cm
1472856 rood  198 cm
1472857 geel  198 cm
1472858 brons  198 cm
1472859 brons  250 cm
1472860 zilver  198 cm
1472861 zilver  250 cm

  

Finprotect Plus 9090

Art.nr  Kleur  Lengte

1472862 wit  198 cm
1472863 wit  250 cm
1472864 zwart  198 cm
1472865 zwart  250 cm
1472866 blauw  198 cm
1472867 rood  198 cm
1472868 geel  198 cm
1472869 brons  198 cm
1472870 brons  250 cm
1472871 zilver  198 cm

1472872 zilver  250 cm 

Finprotect Plus 90120

Art.nr  Kleur  Lengte

1472873 wit  198 cm
1472874 wit  250 cm
1472875 zwart  198 cm
1472876 zwart  250 cm
1472877 brons  198 cm
1472878 brons  250 cm
1472879 zilver  198 cm
1472880 zilver  250 cm

  

Finprotect Plus 120120

Art.nr  Kleur  Lengte

1472881 wit  198 cm
1472882 wit  250 cm
1472883 zwart  198 cm
1472884 zwart  250 cm
1472885 brons  198 cm
1472886 brons  250 cm
1472887 zilver  198 cm

1472888 zilver  250 cm 

Finprotect Plus assoccoires

1472889 Finprotect dz tape 10 meter
1475768 Zakjes schroeven zelfborend

  




