
   Stormachtige ontwikkelingen op 
de markt van brandwerende producten 

hebben geleid tot steeds 
lichtere en groter toe-
pasbare producten zoals 
het FIRESHIELD scherm. 
Speciaal door Branddeu-
renfabriek.nl ontworpen 
besturingssystemen 
garanderen zelfsluitend-
heid bij brand en desge-

wenst bij stroomuitval. Aangesloten 
op de centrale brandmeldinstallatie 
of voorzien van rookmelders sluit het 
scherm automatisch bij de eerste
signalering van brand.

Brandvertragende schermen.

    

Door toepassing van in de wand 

in te bouwen zijgeleiders en door 

de montage van de omkasting 

boven een verlaagd plafond kan 

het scherm van Branddeuren-
fabriek.nl vrijwel onzichtbaar 

worden geplaatst. Daardoor is het 

mogelijk de brandwerendheid te 

garanderen zonder het 

architectonische uiterlijk van een 

gebouw te beïnvloeden. Door de, 

ook in grote afmetingen, geringe 

inbouwmaten blijven de 

functionaliteit en de ruimte van 

gebouwen optimaal benut. 

Dankzij het geringe gewicht (ca. 

40 kg per strekkende meter) van 

het scherm zijn de systemen 

aan elk type wand te monteren. 

Zonder hulpconstructie, dus met 

een forse besparing op de 

constructiekosten. 

Het FIRESHIELD van 
Branddeurenfabriek.nl
is verkrijgbaar van 30 
tot meer dan 120 minu-
ten brandwerend. Alle 
FIRESHIELD uitvoeringen 
zijn voorzien van een 
testrapport opgesteld 
door TNO of een KOMO 
attest volgens de 
huidige norm NEN6069 
en voldoen daarmee aan 
het Bouwbesluit.

TESTRAPPORTENDeurvlak/profiel informatie:
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Behuizing
De omkasting van de 
schermen wordt geleverd in 
de afmeting 190 x 200 mm 
(diepte x hoogte) bij een 
afrollengte tot 3500 mm 
tot een maximale maat van 
235 x 290 mm (diepte x 
hoogte) bij een afrollengte 
boven de 8500 mm.

Voor alle zekerheid kies je 
Branddeurenfabriek.nl

Aandrijving
Een geïntegreerde buis-
motor zorgt voor het gelijk-
matig op- en afrollen van 
het scherm in de behuizing. 

Afmetingen
De schermen zijn te produ-
ceren tot maar liefst ca. 50 
meter breed en ca 15 meter 
hoog. 

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.

Licht van gewicht,
zwaar beschermd.         

Bijvoorbeeld: Theaters en Schouwburgen.

garanderen behalve brandwerendheid ook 

minimaal ruimteverlies. Hierdoor blijft de 

meeste ruimte beschikbaar voor de podia-

techniek.

Door de steeds strengere brand-

werendheidseisen moeten ook 

podia compartimenteren. Scher-

men van Branddeurenfabriek.nl 

Een revolutionair staaltje 
met slechts 0,7 mm dikte;

    Een speciaal voor brand-
vertraging ontwikkelde 

glasvezel geweven met RVS 
draad en voorzien van een 

    wel heel bijzondere 
coating  maakt het

FIRESHIELD scherm van 

   Branddeurenfabriek.nl 
tot een uniek product.  
   Vele tests hebben 
meer dan twee uur 
    brandvertraging 
            aangetoond 
    volgens NEN6069.

       De 2 mm plaatstalen 
     omkasting en zijgeleiders              
                 worden standaard
              verzinkt uitgevoerd. 

Desgewenst kunnen die 
ook worden uitgevoerd 

in kleur of in RVS.
   


