
         Brandvertragende roldeuren van 
Branddeurenfabriek.nl behoren tot de 

veiligste ter wereld. 
De in de internationale 
normeringen*) vereiste 
brandvertraging van 30, 
60 en 120 minuten werd 
in strenge tests over-
troffen tot maar liefst 

147 minuten! Brandvertragende rol-
deuren kunnen worden ingezet als zelf-
sluitende deur ingeval van brand, als 
deur voor dagelijks gebruik of in een 
combinatie van beide mogelijkheden. 

De testrapporten van 
TNO en de Universiteit 
van Luik liggen voor u 
ter inzage. 
Op verzoek stuurt 
Branddeurenfabriek.nl 
u een uittreksel waarin 
u zelf kunt lezen hoe 
indrukwekkend de 
Brandvertragende 
roldeuren zich gedragen 
bij brand onder extreme 
omstandigheden.

Brandvertragende roldeuren.   

TESTRAPPORTEN

      De roldeur bestaat uit een 

dubbelwandig stalen profiel 

waartussen een uniek hoogwaar-

dig en gepatenteerd  brand-

vertragend materiaal is verwerkt.  

De volledige constructie van 

zijgeleiding, aandrijfrol en op-

hangdelen is uiteraard volledig 

betrokken in de brandvertraging. 

Bovendien tonen de roldeuren 

fraai in iedere architectuur. 

Desgewenst kunnen de zichtbare 

delen in een kleur worden uitge-

voerd.*

     Brandvertragende roldeuren 

kunnen in kleine en zeer grote af-

metingen worden geproduceerd. 

Elke brandvertragende roldeur 

wordt op maat vervaardigd, 

geheel naar de eisen en wensen 

van de opdrachtgever en de bouw- 

kundige omgeving. 

De brandvertragende rolluiken  van 

Branddeurenfabriek.nl kunnen te 

allen tijde aangesloten worden op 

een bestaand brandmeld systeem 

of op separate rookmelders bij de 

opening.
*(sommige kleurcoatings kunnen de 
brandvertraging beïnvloeden) 

Deurvlak/profiel informatie:

*) de Nederlandse  NEN 6069 en de Belgische  NBN 713020



Branddeurenfabriek.nl advies.
De Ingenieurs van Branddeuren- 
fabriek.nl beoordelen vooraf 
uw plannen en ontwerpen de 
deur naar de gestelde eisen.
Deskundigheid, functionaliteit, 
betrouwbaarheid 

en zekerheid. Dat is wat 
Branddeurenfabriek.nl
u biedt. 

Drukrol.
De GRL60/120 wordt stan-
daard geleverd met een 

drukrol die het rollend 
deurvlak tijdens het op en 
afrollen recht in de zijgelei-
ding houdt waardoor, in 
combinatie met andere voor-
zieningen zoals een haak-
goot en bij hitte opzwellen-
de materialen, vlamdoorslag 
wordt voorkomen.

Aandrijving.
Er zijn vele mogelijkheden 
voor het aandrijven van de 
brandvertragende       roldeuren. 
Afhankelijk van de afmeting, 
gewicht en gebruikerswen-
sen kan een handbediening 
of een elektrische aandrij-
ving worden toegepast. 

Besturing.
De besturingsmogelijkheden 
zijn vrijwel onbeperkt. 
Van simpele schakelaar tot 
de meest geavanceerde 
computerbesturing. Of het 
nu om een rook- of hitte-
melder gaat of aansturing 
door een brandsignalerings-
systeem, een zelfsluitende 
aandrijfmotor die de 
brandvertragende roldeur 
in langzaam tempo 
beheerst doet neerdalen, 
Branddeurenfabriek.nl  heeft 
het allemaal. 

  

Voor alle zekerheid kies je 
Branddeurenfabriek.nl

Er is wel gezegd: 
“Branddeurenfabriek.nl 

ontwikkelt haar producten 

alsof er levens van afhan-

gen.” Wij gaan daar inder-

daad vanuit. Medewerkers, 

goederen, voorraden... 

ze verdienen de optimale 

bescherming bij brand.

Als beste getest.

Correspondentieadres: Antwoordnummer 47144. 1070 WB Amsterdam (postzegel niet nodig) 
Tel: (gratis) 0800-BRANDDEUR (0800- 272 6333). Fax: 0800-020 1370. E-mail:info@branddeurenfabriek.nl 

Branddeurenfabriek.nl is een geregistreerd merk in het Benelux merkenbureau onder merk nummer 877554 en een gedeponeerde handelsnaam van Stichting Communicatiediensten 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41200949. 

Bijvoorbeeld: Koninklijk Paleis

van regerings-gebouwen, ambassades, musea, 
warenhuizen, industrieën, hotels en 
vele andere locaties is gekozen voor onze 
producten. In meer dan 150 jaar werd 
Branddeurenfabriek.nl een wereldwijd begrip.

                         De toepassing in koninklijke 
paleizen zegt iets over de kwali- 
teit van de brandvertragende 
deuren van Branddeuren-
fabriek.nl. Maar ook voor tal 

De GRL60/120 
heeft zich bewezen als de 

veiligste brandvertragende 
roldeur ter wereld. 

Ontworpen volgens 
de uiterst zware Belgische

 norm NBN 713.020 en 
getest door de 

universiteit van Luik in 

België en door TNO in 
Nederland volgens de NEN 

6069. Beide tests 
overtroffen ruimschoots de 

zwaarste normen. Een 
betere brandvertragende 

roldeur is niet in de markt.


