
       Branddeuren worden in de meeste 
gevallen aangeschaft op last van de 

brandweer of uw verze-
keraar. Maar het zou in 
uw onderneming ook 
beleid kunnen zijn. On-
derzoek leert dat bijna 
tweederde van de bedrij-
ven na een grote brand 
óók nog eens wordt 
getroffen door een fail-
lissement. In de periode 

van wederopbouw zit uw concurrentie 
niet stil. Een belangrijke bijdrage aan 
de continuïteit van uw bedrijf is daar-
om compartimentering van uw 
gebouwen, met schuifdeuren SR60 of 
SR120 als de optimale brandvertra-
gende afsluiting. 

Brandwerende schuifdeuren.  

      De SR60 en SR120 van 
Branddeurenfabriek.nl zijn brand
vertragende schuifdeuren voor 
het afsluiten van compartimen-
teringswanden met een 60 respec-
tievelijk 120 minuten WBDBO 
eis. Het waren de eerste geteste 
schuifdeuren die de nieuwe norm 
NEN 6069 glansrijk doorstonden: 
bij de SR60 werd 74 minuten 
thermische isolatie en 92 minu-
ten vlamdichtheid gemeten; 
bij de SR120 zelfs: 134 respectie-

velijk 157minuten! Beide brand-
vertragende schuifdeuren voldoen 
daarmee niet alleen aan het in 
1997 geïntroduceerde criterium 
“thermische isolatie betrokken op 
warmtestraling” maar ook aan de 
veel zwaardere eis “thermische 
isolatie betrokken op oppervlakte 
temperatuur” zoals gesteld in de 
NEN6069 van 1991. Deze 
deuren zijn zo goed thermisch 
isolerend, dat brandbare materi-
alen zoals hout en papier bij een 

TESTRAPPORTEN

test binnen één meter geen  vlam 
vatten tengevolge van de warmte-
straling. Bij een aan de ene zijde 
van de deur woedende brand 
zullen de tegen de andere kant 
van de deur liggende goederen 
niet ontbranden! 

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 
schuifdeuren zich ge-
dragen bij brand onder 
extreme omstandig-
heden.

Deurvlak/profiel informatie:



Uitvoeringen.
Handbediend, automatisch 
sluitend bij brand en elektrisch 
aangedreven, bij brand auto-
matisch mechanisch sluitend.

Elementopbouw.
Deurblad: massieve en 
stabiele kern van isolatie- 
           materiaal, tweezijdig 

  

bekleed met 0,5 mm dikke 
sendzimirverzinkte stalen 
panelen, rondom voorzien 
van U- en L-vormige stalen 
randprofielen; de panelen   
       zijn onderling gefelst;  

labyrintafdichting: 
z-vormig stalen 

profiel langs de 
omtrek van de muur- 

opening. Bij verhitting 
worden de naden afge-

dicht door opschuimend 
materiaal.

Ophangconstructie: 
gelagerde loopwielen 
lopend op een stalen staaf, 
gelast op stalen L-profiel
de rail kan desgewenst 
tegen meerprijs woren af-
gedekt met een railkap; 
de deur wordt gesloten 
door een trekgewicht in 
beschermingskoker.

Accessoires
Radiaaldemper, railkap,
hydraulische buffer, 
elektromagneet, brand-
meldinstallatie, veerkabel-
haspel i.p.v. trekgewicht 
en elektrische aandrijving.

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.         
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Bijvoorbeeld: De nachtwacht.

heid en wij doen iets terug... precies, met 
onze SR-deuren op de Luchtmachtbasis 
Twente. En zo waken wij ook op de werven 
van Marin in Wageningen over de veilig-
heid van de kapitaalsintensieve vloot.

Wie houdt de wacht over de Nacht-
wacht? In het Rijksmuseum te Amster-
dam installeerde Branddeurenfabriek.nl 
brandvertragende schuifdeuren. 
De luchtmacht waakt over onze veilig-

ONVERWOESTBAAR.
In 1964 woedde een 

felle brand in de stand-
oliestokerijen van 

Jacob Vis in Zaandijk. 
Er werd gevreesd voor 

de aangrenzende 
fabriekshal waarin zojuist 

zeer kostbare nieuwe 
apparatuur was 

geïnstalleerd. “Deze 
stokerij bleef gespaard 
dankzij de kwaliteiten 

van de in 1921 
geplaatste branddeur die 
zelfs na 43 jaar nog een 
volkomen bescherming  

gaf,” schrijft de N.V.  
     Lakfabriek en Export          
          Maatschappij       
      v/h  JacobVis. 


