
    Stalen branddeuren van brand-
deurenfabriek.nl worden toegepast in 

brandscheidende com-
partimenteringswanden, 
zijn 60 – 240 minuten 
brandwerend en TNO-
getest volgens de meest  
actuele en kritische norm 
NEN6069. De 60 minu-
ten brandwerende 

deuren mét en zonder glas voldoen 
daarmee ruimschoots aan de criteria 
die gesteld worden in het bouwbe-
sluit.  

Brandwerende deuren.    

      

      De stalen branddeur wordt 

standaard geleverd inclusief een 

gepatenteerd kozijn van geprofi-

leerd sendzimir verzinkt plaatstaal 

met ankers. Desgewenst kan het 

kozijn als muuromvattend 

worden uitgevoerd voor verschil-

lende muurdiktes. Naast de 

bekende standaard maten kunnen

wij branddeuren de enkel-

vleugelige stalen branddeuren in 

elke gewenste maat produceren 

tot een brandwerendheid van 

maar liefst 240 minuten conform 

de huidige norm NEN6069. 

Door de speciale afdichting tus-

sen deurblad en kozijn blijft de 

brandwerendheid te allen tijde 

gewaarborgd. De branddeuren 

zijn standaard zelfsluitend door 

middel van een instelbaar 

veerscharnier of een deurdranger.

Deurvlak/profiel informatie:



Oppervlaktebehandeling.
Het deurblad en kozijn zijn 
vervaardigd van sendzimir 
verzinkte staalplaat en 
behandeld met 1 laag twee
componenten epoxyprimer 

op kunstharsbasis, geschikt 
voor bijna alle afwerksyste-
men en veilig voor mens 
en milieu. Als optie kunnen 
deurblad en kozijn in RVS 
worden uitgevoerd.     Voor alle branddeuren-

geldt:

u  Zelfsluitende rook-
werende enkelvleugelige en 
tweevleugelige branddeur 
90o of 180o draaiend in een 
brandscheidende comparti-
menteringswand. 

u Het dubbelwandige 
68 mm dikke deurblad is 
vervaardigd van sendzimir 
verzinkte staalplaat 1mm 
dik, waartussen een 
brandwerende vulling.

u Deurblad afgehangen 
in een geprofileerd stalen 
hoekkozijn van 2 mm dikte, 
voorzien van metselankers 
en een steldorpel.

u Brandddeuren kunnen 
worden voorzien van 60 
minuten brandwerend glas 
met dezelfde brandwerende 
eigenschappen als de deur.

Voor alle zekerheid kies je 
branddeurenfabriek.nl

   UITVOERINGEN
BDF 60-1 en BDF 60-2: 
60 minuten brandwerend

BDF 120-1:
120 minuten brandwerend

BDF 240-1: 
240 minuten brandwerend

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.

Strengst getest, 
grootste zekerheid.         
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Bijvoorbeeld: vuurwerkbunkers

vereiste brandwerendheid durven garande-
ren. Overigens kan dat ook worden gezegd 
met betrekking tot bijvoorbeeld kruit-
fabrieken, olie- en benzine-opslag, kunststof-
producerende bedrijven en tal van andere 
brandgevaarlijke locaties.

Branddeurenfabriek.nl levert 
misschien wel het bewijs voor de 
veiligste vuurwerkopslag. 
Na het nieuwe vuurwerkbesluit 
van januari 2004 behoren wij tot 
de weinige fabrikanten die de 

STERK BESLAG. 
Krukken en kortschilden 

uitgevoerd in de voor 
branddeuren vereiste zware 

uitvoering met een stalen 
kern, zware scharnieren met 

kogellagers en verzinkte 
pen. Het deurblad tevens 

uitgevoerd met stalen veilig-
heidspennen die er voor 

zorgen dat het deurblad 
bij brand niet uitbuigt. Het 

standaard dag- en nachtslot, 
geschikt voor een euro 

profielcilinder, zorgt er voor   
        dat u  uw branddeur                   
     veilig kunt afsluiten.

                       

OPTIES
Deurdranger 4

Paniekslot 4
 Paniekstang 4 

Elektrische sloten 4
Kabel doorgang 4  

 Profielcilinder 21mm 4
 Regenlijst 4

 Elektromagneet 4
 Brandmeldinstallatie 4


