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•	  Alle brandwerende deuren voldoen als gebruikersdeur aan de hoge veiligheids normeringen 
van de Europese deuren product norm CE-markering. Alle deuren worden alleen door 
gecertificeerde instituten gekeurd.

•	Alle deuren voldoen aan het Bouwbesluit (april 2012).

•	De brandwerende norm beschrijft de testmethode in:
 o NEN-EN 1634-1 en NEN 6069 
 o  NEN 6075 (rookwerendheid NEN 6069 x 1,5)

•	  De eisen zijn afhankelijk van de norm 
 o E = Vlamdichtheid
 o W = Warmtestraling
 o I = Thermische isolatie
 o  +C = Deur is zelfsluitend 
  (aanvullende term KOMO / SKG)

Kwaliteitsnormering

Een brandwerende oplossing van Novoferm

Novoferm heeft een breed productassortiment waar het gaat om  
brandwerende producten.

De eisen voor brandwerendheid zijn de laatste jaren enorm 
aangescherpt. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing. 
In deze brochure vindt u per product de toepassingsmogelijkheden  
en specificaties. 

Wij onderscheiden 
•	Brandwerende roldoeken 
•	Brandwerende roldeuren
•	Brandwerende schuifdeuren
•	Brandwerende loopdeuren
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Brandwerende roldoeken Technische details

Toepassing
Brandwerende roldoeken bieden dé oplossing in 

situaties met een geringe inbouwhoogte en zijruimte. 

Ze worden o.a. toegepast bij compartimentering van 

bedrijfsgebouwen, parkeergarages, ziekenhuizen, 

overheidsinstellingen en winkelcentra.

Materiaal
Het doek is van onbrandbaar materiaal met daarin 

verwerkte baleinen zodat het in de geleiding blijft zitten. 

De kleur van het doek is standaard grijs. 

Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt 

stalen consoles, waarop de buis is gelagerd. De consoles 

zijn gemonteerd aan de kokers zodat een zelfdragende 

constructie ontstaat. Het doek wordt bij openen en/

of sluiten door twee speciale geleiders gevoerd. Deze 

geleiders zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing 

en zijn voorzien van zwelmateriaal. 

Het brandwerende roldoek heeft standaard een 

afdekkast.

Aandrijving 
De brandwerende roldoeken worden uitgevoerd met  

230 Volt buismotoren die bij een brandmelding 

automatisch sluiten. (mits netspanning aanwezig is).

Bediening
Voor brandwerende roldoeken zijn allerlei bedienings-

vormen toe te passen, zoals sleutelschakelaars,  

rook-/temperatuurmelders en aansluitunits voor  

een eventueel aanwezige brandmeld-installatie.

Veiligheid
Optioneel kan ook een noodaccu of zelfsluitende buismotor 

worden geleverd die ervoor zorgt dat het brandwerende 

roldoek ook sluit zonder aanwezige netspanning.

Opties
•	 Zelfsluitende buismotor (bij spanningsuitval)

•	 Noodstroomaccu 230 Volt

•	 RVS-omkasting

•	 RVS-geleidingsstelsel

•	 Alle stalen delen kunnen afzonderlijk worden voorzien 

van een ‘food safe’ coating in een RAL-kleur naar keuze.

BD 30 en BD 60-90-120

Inbouwgegevens brandwerende roldoeken

Toepassingsgebied brandwerende roldoeken

BD 30 conform TNO/Efectis 2004 CVB-R0281 Conform SKG Reglement Attestering ATT’09.31.368.02
BD 60/90/120 conform TNO/Efectis 2005 CVB-R0416

 brand-  max.  max.  max. 
 vertraging dagbreedte daghoogte oppervlak

 120 minuten  6000mm  4000mm  24m²
 90 minuten  9000mm 6000mm  36m²
 60 minuten  11250mm 8000mm  48m²
 30 minuten 11250mm 8000mm  48m²

Het is niet mogelijk brandwerende roldoeken aan  

te bieden met een groter oppervlak dan 48m², daar 

het certificaat technische waarborging van TNO niet 

langer van toepassing is (in de tabel aangegeven  

als X X X). De brandwerende roldoeken zijn, als 

overeenkomstig bepaald in NEN6075, anderhalfmaal 

langer rookvertragend dan brandvertragend. 

Inbouwgegevens brandwerende rolschermen

(dag)
hoogte 5290 6290 7290

1000 180 / 30 / 250 / 100
1500 180 / 30 / 250 / 100
2000 180 / 30 / 250 / 100
2500 180 / 30 / 250 / 100
3000 180 / 30 / 250 / 100
3500 180 / 30 / 250 / 100
4000 180 / 30 / 250 / 100

4500 180 / 30 / 250 / 100

5000 180 / 30 / 300 / 100
5500 180 / 30 / 300 / 100

6000 180 / 30 / 300 / 100
6500 180 / 30 / 300 / 100

7000 X X X
7500

170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100

170 / 20 / 250 / 100

170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100

170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100

170 / 20 / 250 / 100
170 / 20 / 250 / 100 X X X

8000

160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100
160 / 10 / 200 / 100

160 / 10 / 250 / 100

160 / 10 / 250 / 100
160 / 10 / 250 / 100

160 / 10 / 250 / 100
160 / 10 / 250 / 100

160 / 10 / 250 / 100
160 / 10 / 250 / 100

160 / 10 / 250 / 100 X XX X X X

< 4290

150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100
150 / 0 / 200 / 100

150 / 0 / 250 / 100

150 / 0 / 250 / 100
150 / 0 / 250 / 100

150 / 0 / 250 / 100
150 / 0 / 250 / 100

150 / 0 / 250 / 100
150 / 0 / 250 / 100

150 / 0 / 250 / 100

< 4290 5290 6290 7290

breedte

(maten 
in mm)

8290

190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100
190 / 40 / 250 / 100

190 / 40 / 300 / 100

190 / 40 / 300 / 100
190 / 40 / 300 / 100

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X

8290

9290

200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100
200 / 50 / 250 / 100

200 / 50 / 300 / 100

200 / 50 / 300 / 100
X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X

9290

10290

210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100
210 / 60 / 300 / 100

210 / 60 / 300 / 100

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X

10290

11290

220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100
220 / 70 / 300 / 100

X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X
X X X

X X X

11290

(opbouw: breedte geleider / extra overlapping* breedte / omkasting / extra overlapping* hoogte)
* extra overlapping benodigd als beschreven conform TNO-rapporten 2005-CVB-R0228 en 2006-CVB-R0129

Opgegeven inbouwmaten onder voorbehoud

detail van het brandwerende materiaal   
en de sleutelschakelaar

4

licht van gewicht,
compact

5



v EI (1)60 - EI (1)120 - EW 180

Brandwerende roldeuren Technische details (inbouwgegevens)

Materiaal
Het unieke deurblad is samengesteld uit 

dubbelwandige profielen in koudgewalst sendzimir 

verzinkt bandstaal. Deze zijn onder 90° inklikbaar en 

dus zeer makkelijk te installeren / onderhouden. 

Onze profielen zijn gevuld met hoge densiteit isolatie. 

Aan weerszijden zijn ze voorzien van speciaal 

ontworpen eindstukken die het onderling verschuiven 

van de lamellen voorkomen. 

Om vlamdoorslag over de aandrijfas uit te sluiten 

wordt de bovenzijde van het deurblad voorzien van  

een haakconstructie. Onderaan is het deurblad 

voorzien van een zwelstrip.

Zijgeleider
De brandwerende roldeur is voorzien van speciaal 

geconstrueerde zijgeleiders met zwelstrippen die bij 

verhitting de laterale afdichting garanderen. 

Aandrijving 
De kettingwiel-aandrijving bestaat uit de volgende 

onderdelen: Kettingwielaandrijving, motor en 

eindschakelaars. Deze motoren zijn zelf sluitend in geval 

van brandmelding door externe rook melders of een 

brandmeldinstallatie.

Bediening
Standaard wordt de brandwerende roldeur bediend 

door middel van een sleutelschakelaar. Bij brand wordt 

de roldeur elektrisch dicht gestuurd; hiervoor is de 

roldeur voorzien van een potentiaalvrij contact voor 

aansluiting op de brandmeldcentrale.

Veiligheid
Optioneel kan een zelfsluitende “fail-safe” aandrijving 

toegepast worden. Deze zorgt ervoor dat de brand-

werende roldeur ook sluit bij stroomuitval.

Toepassing
Dit type roldeuren worden onder meer toegepast bij compartimentering 

van grote hallen en bedrijfsgebouwen, op locaties met brandgevaarlijke en 

milieubedreigende stoffen, bij explosie-gevaarlijke omstandigheden en ter 

voorkoming van insluitingsgevaar. De EI (1)60 - EI (1)20 - EW 180 variant is 

hierdoor bijzonder geschikt voor PGS 15 situaties.

Voordelen brandwerende roldeuren
•	 Nemen weinig ruimte in

•	 Hebben dezelfde brandweerstand aan beide zijden, en is aan beide  

zijden getest.

•	 Zijn gemakkelijk te onderhouden

•	 EI (1)60 of EI (1)120 getest zodat deze deur geschikt is voor PGS 15 

situaties.

Opties
•	 Elektrische aandrijving met toebehoren in explosie beveiligde uitvoering

•	 Bediening d.m.v. drukknoppen type op-stop-neer “dodemans”

•	 De geleiders of pantser van de roldeur gepoedercoat in RAL kleur naar keuze

•	 De deur kan worden voorzien van een vloeistofkering

•	 Ook als El (1)120 variant verkrijgbaar (vanaf mei 2012)

•	 Alle niet bewegende delen kunnen in een desgewenste RAL kleur gepoedercoat worden.

•	 Akoestisch getest: Si Report 100/12   - 1 deur 36 dB 

- 2 deuren 55 dB

Inbouwgegevens brandwerende roldeuren 
(EI (1)60 - EW 180)

EI (1)60 conform SKG ATT’10.31.368.08 / SKO ATT’10.31.368.09
EI (1)120 conform TNO/Efectis 2012-Efectis R0282.

A = dagbreedte
B = daghoogte
C = breedte geleider
E = breedte console niet-moterzijde
F = breedte console motorzijde
G = inbouwhoogte

 3 types roldeuren

 Oprollend Horizontaal Verticaal

Inbouwgegevens brandwerende roldeuren, uitgevoerd met 400 V opsteekmotor     

(dag) breedte     

hoogte          1000              2000             3000             4000             5250             6000             7000

1000 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 100 160 / 350 / 100 / 100 160 / 350 / 100 / 150

1500 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 0 130 / 350 / 100 / 100 160 / 350 / 100 / 100 160 / 400 / 100 / 150

2000 130 / 400 / 100 / 0 130 / 400 / 100 / 0 130 / 400 / 100 / 0 130 / 400 / 100 / 100 130 / 400 / 100 / 100 160 / 450 / 100 / 150 160 / 450 / 100 / 150

2500 130 / 450 / 100 / 0 130 / 450 / 100 / 0 130 / 450 / 100 / 100 130 / 450 / 100 / 100 130 / 450 / 100 / 100 160 / 450 / 100 / 150 160 / 500 / 100 / 150

3000 130 / 450 / 100 / 0 130 / 450 / 100 / 100 130 / 450 / 100 / 100 130 / 450 / 100 / 100 130 / 450 / 100 / 100 160 / 500 / 100 / 150 160 / 500 / 100 / 150

3500 130 / 500 / 100 / 0 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 150 160 / 500 / 100 / 150 160 / 500 / 100 / 200

4000 130 / 500 / 100 / 0 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 100 130 / 500 / 100 / 150 160 / 550 / 100 / 150 160 / 500 / 100 / 200

4500 130 / 550 / 100 / 0 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 150 130 / 550 / 100 / 150 160 / 550 / 100 / 200 160 / 550 / 100 / 200

5000 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 150 130 / 550 / 100 / 150 160 / 550 / 100 / 200 160 / 550 / 100 / 200

5500 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 150 130  / 600 / 100 / 150 160 / 600 / 100 / 200             X X X

6000 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 100 130 / 550 / 100 / 150 130  / 600 / 100 / 150             X X X             X X X

6500 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 /  600 / 100 / 150 130  / 600 / 100 / 150             X X X             X X X

7000 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 150 130  / 600 / 100 / 150             X X X             X X X

7500 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 100 130 / 600 / 100 / 150             X X X             X X X             X X X

8000 130 / 650 / 100 / 100 130 / 650 / 100 / 100 130 / 650 / 100 / 100 130 / 650 / 100 / 150             X X X             X X X             X X X

            1000             2000             3000             4000             5250             6000             7000

 (opbouw: breedte geleider per kant / omkasting / vlamhaak / drukrol)   Grotere dagbreedte op aanvraag  
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Brandwerende roldeuren Technische details 

Opties
•	 Verzinkt stalen rolomkasting (deze is niet verplicht 

volgens het certificaat)

•	 Bij de kleurcoating kunnen alle delen afzonderlijk 

worden voorzien van een poedercoating in een RAL-

kleur naar keuze

•	 Zelfsluitende motor met ingebouwde accu die in geval 

van brand ook bij spanningsuitval zal sluiten.

Materiaal
Het deurblad is samengesteld uit dubbelwandige, 

verzinkt stalen lamellen van 23mm dik. De lamellen 

zijn opgebouwd uit twee geprofileerde platen van 1mm 

dik verzinkt staal, gevuld met minerale isolatie. Aan de 

onderzijde is het deurblad afgewerkt met een verzinkt 

stalen hoeklijn, dat aan de onderste lamel van het 

deurblad is bevestigd. De lamellen zijn aan de zijkanten 

afgewerkt met verzinkt stalen eindstukken.

Aandrijving 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt als basis 

gebruik gemaakt van een 400 Volt opsteekaandrijving 

of een 400 Volt kettingwielaandrijving. Deze zijn altijd 

uitgevoerd met afrolbeveiliging en noodhandbediening. 

Wanneer de roldeur ook moet kunnen sluiten in 

geval van spanningsuitval, kan de roldeur uitgevoerd 

worden met een speciale ‘brandmotor’. Bij  brand-

werende roldeuren met een kleinere afmeting kan 

ook gekozen worden voor een uitvoering met een 

230 Volt buismotor. Om de roldeuren in deze uitvoering 

bedienbaar te houden in geval van spanningsuitval kan 

ervoor gekozen worden om deze uit te rusten met een 

noodaccu. De roldeur wordt hiermee verzekerd van het 

sluiten met een gecontroleerde snelheid.

Bediening
Bediening door middel van een sleutelschakelaar.  

Bij brand wordt de roldeur elektrisch dicht gestuurd. 

Hiervoor is de roldeur voorzien van een potentiaalvrij 

contact voor aansluiting op de brandmeldcentrale.

Veiligheid
De roldeuren zijn voorzien van een afrolbeveiliging.  

De besturing geschiedt d.m.v. een 24 Volt stuurstroom.  

De schakelkast is standaard ingericht voor de aan-

sluiting op de diverse brandmeldsystemen.

Inbouw- en toepassingsgegevens brandwerende roldeuren

EW-120
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EI 60 - EW 90

Brandwerende schuifdeuren Technische details

Toepassing
Dit type brandwerende schuifdeur biedt een 

economisch voordelige oplossing voor uiteenlopende 

situaties. Het is een horizontaal schuivende afsluiting 

die kan worden toegepast bij brandcompartimentering 

van utiliteitsbouw, parkeergarages, grote hallen, 

kortom vele bedrijfsgebouwen. 

Materiaal
De EI 60 - EW 90 schuifdeur is opgebouwd uit 80mm 

dikke verticaal gekoppelde steenwol panelen, 

bekleed met een licht geprofileerd verzinkte 

staalplaat van 0,63 mm dik, welke voorzien is van een 

polyestercoating met een laagdikte van ca. 25 µ. Alle 

randen zijn afgewerkt met een stalen U-profiel van 

40x87x40x3mm. Dit U-profiel is met staal verzinkte 

bevestigingsmiddelen aan de panelen bevestigd.

Bediening / Aandrijving
De bediening van de schuifdeuren is standaard 

handmatig d.m.v. een stalen komgreep. 

Tevens is het mogelijk de deuren elektrisch te 

bedienen. Hierbij dient er wel rekening mee gehouden 

te worden dat deze deuren niet bedoeld zijn voor 

veelvuldig gebruik. T.b.v. de sluiting bij brand is de 

deur standaard voorzien van een snelheidsregelaar 

met kleefmagneet voor het aansluiten op een 

brandmeldcentrale.

Optioneel is de schuifdeur ook failsafe uit te voeren 

d.m.v. van een noodstroomaccu. (Alleen in geval van 

elektrische bediening)

Oppervlaktebehandeling
De deurpanelen zijn standaard staal verzinkt en 

voorzien van een coating RAL 9002. Optioneel zijn de 

panelen te coaten in een RAL-kleur naar keuze. De 

omranding, ophanging en railconstructie zijn standaard 

staal verzinkt en kunnen in een RAL-kleur naar keuze 

worden gecoat.

Opties
•	 De rails kan worden voorzien van railkap incl. kopschotten 

•	 Schuifdeuren zijn elektrisch uit te voeren d.m.v. aandrijving incl. besturing

•	 Besturing, sleutelschakelaars, signaleringen etc.

Maximale afmeting 5500 x 5000 mm

10 11



Brandwerende schuifdeuren Brandwerende schuif/hefdeuren type GGS

Voordelen van een geïntegreerde 
loopdeur 
De grootste voordelen bij toepassing van een  

brand werende loopdeur geïntegreerd in de  

SGS / GGS zijn:

•	 De combinatie van de SGS / GGS met brandwerende 

loopdeur mag wettelijk worden toegepast in de 

vluchtroute waardoor deze kan worden opgenomen in 

het vluchtplan van de brandweer.

•	 De deur is zonder onderdorpel getest en dit 

betekent dat deze volgens het Bouwbesluit officieel 

in de vluchtroute mag worden toegepast.

•	 Doordat er glas in de deur mag worden toegepast  

kan men goed zien wat er zich achter de deur 

bevindt, wat bevorderlijk is voor de veiligheid.

•	 Er mag bij een brandwerende schuifdeur per module 

één loopdeur en/of glas worden toegepast waardoor 

hier een 2-zijdige vluchtroute kan worden gecreëerd.

Materiaal
De vleugel van de brandwerende schuifdeur is 

samengesteld uit modules, opgebouwd uit een stalen 

kokerframe. Het frame is bekleed met brandwerend 

materiaal en afgewerkt met sendzimir verzinkte 

beplating. De modules worden samengevoegd middels 

stalen draadstangen die horizontaal door de modules 

aangebracht dienen te worden tijdens de montage. 

Ter plaatse van de aansluitingen tussen de modules 

zijn brandwerende stroken aangebracht die bestaan uit 

bij verhitting opzwellend materiaal.

Aan de bovenzijde en zij-aansluitingen zijn labyrinten 

aanwezig, vervaardigd uit sendzimir verzinkt 

plaatmateriaal, welke gevuld zijn met brandwerende 

stroken die bestaan uit bij verhitting opzwellend 

materiaal. Het geheel wordt afgehangen aan een 

horizontaal schuivend railsysteem.

De deuren zijn standaard voorzien van een snelheids-

regelaar inclusief kleefmagneet en zelfsluitend door 

middel van een contragewicht.

Tevens is het mogelijk om de deur uit te voeren met 

een aandrijving en besturing om de deur automatisch 

te bedienen door middel van schakelaars of afstands-

bedieningen. 

Het is mogelijk om de zichtdelen uit te voeren in een 

RAL-kleur naar keuze of uit RVS plaatmateriaal te 

vervaardigen.

Deze variant kan zowel als 

schuif deur en als hefdeur 

geleverd worden en worden 

uitgevoerd met een loopdeur, 

met daarin glas met een 

maximale afmeting van 

500x300 mm.  

Deze zijn in combinatie getest 

en goedgekeurd met een 

brandwerendheid tot zelfs 

90 (EI1), 120 (EI2) en 120 (EW) 

minuten.

Bediening/ Aandrijving
De bediening van de schuif/hefdeuren is standaard 

handmatig d.m.v. een stalen komgreep. Tevens is het 

mogelijk de deuren elektrisch te bedienen. Hierbij 

dient er wel rekening mee gehouden te worden dat 

deze deuren niet bedoeld zijn voor veelvuldig gebruik. 

Optioneel is de schuif/hefdeur ook failsafe uit te 

voeren d.m.v. van een noodstroomaccu in geval van 

elektrische bediening.

Snelheidsregelaar
Er wordt standaard een snelheidsregelaar geleverd 

met een geïntegreerde elektromagnetische blokkering 

24 V DC met vrijloopinrichting t.b.v. het soepel openen 

van de deur.

Waarom een snelheidsregelaar?
Hieronder een aantal voordelen van dit systeem:

•	 De sluitsnelheid van deze brandwerende deur is 

instelbaar zodat deze binnen de normen naar wens 

van de klant optimaal kan worden afgesteld.

•	 De brandwerende schuifdeur sluit met een constante 

snelheid en wanneer de “loop” van deze wordt 

onderbroken geeft dit geen schok. Dit komt zeer ten 

goede aan de levensduur en voorkomt schade.

•	 De brandwerende schuifdeur kan vanuit iedere 

positie d.m.v. de snelheidsregelaar worden dicht 

gestuurd en worden stopgezet.

•	 Er dient alleen een 24 V DC aansluiting aanwezig 

te zijn om de brandwerende deur op zijn plaats te 

houden. Wanneer de spanning wegvalt zal de deur 

gecontroleerd op zijn contragewicht sluiten.

SGS /GGS

23
00

variant - enkelvleugelig

variant muurverankering

SCHuiFDeur enkelvleugelig met loopDeur

Variant: contragewicht achter eind-

positie van de deur in open stand.

Afdekking ophanging

Zonder dorpel

990

23
00

ContragewichtContragewicht

Afdekking ophanging

Conform SGS = TNO/Efectis 2011 - Efectis - R0052
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Brandwerende loopdeuren Brandwerende loopdeuren

Brand- en rookwerende loopdeuren
De brandwerende deuren van Novoferm zijn 
compleet inbouwklare elementen. 
Het deurblad en kozijn zijn verzinkt en 
voorzien van een milieuvriendelijke grondverf 
van elektrostatische moffelpoedercoating op 
polyesterbasis. Het inmetselkozijn dient met 
gietmortel te worden gevuld. 

Novoferm heeft vijf modellen brandwerende 
deuren in het assortiment, de NNL60, NNL90, 
NNL120, T30 en T90

NNL60
Deze 60 minuten 
brandwerende deur is 
het ideale industriële 
inbouwelement voor de 
bouw. 
De deur is links- en 
rechtsdraaiend. De deur 
is zowel binnen als buiten 
toepasbaar. 
Een product met een 
hoog kwaliteitsniveau, die 
de veiligheid waarborgt.

Opzwellende strippen voor een goede afsluiting bij brand.

NNL 60 Brand- en rookwerende loopdeuren
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T 30NNL90 - NNL 120

Brandwerende loopdeuren Brandwerende loopdeuren

T 30
Deze 30 minuten 
brandwerende deuren 
zijn ideale industriële 
inbouwelementen voor 
de bouw. De deuren 
zijn zowel binnen als 
buiten toepasbaar, en 
zijn zowel 1-vleugelig als 
met dubbele loopdeur 
leverbaar. 
Een product met een 
hoog kwaliteitsniveau, 
die de veiligheid 
waarborgt.

NNL90 en 120
Deze 90 en 120 minuten 
brandwerende deuren 
bieden extra veiligheid in 
extreme situaties en daar 
waar hoge eisen worden 
gesteld. De deuren zijn in 
diverse standaard maten 
leverbaar maar kunnen 
op aanvraag ook op maat 
worden gefabriceerd.
De brandwerende strip 
reageert precies dan als 
het nodig is. Bij verhitting 
zwelt deze strip op en sluit 
de ruimte tussen kozijn en 
deurblad.

16 17



Brandwerende loopdeuren Referentiefoto’s

Type T 90

T90
Deze 90 minuten 
brandwerende deuren 
zijn ideale industriële 
inbouwelementen voor 
de bouw. De deuren zijn 
zowel binnen als buiten 
toepasbaar, en zijn zowel 
1-vleugelig als met dubbele 
loopdeur leverbaar. Een 
product met een hoog 
kwaliteitsniveau, die de 
veiligheid waarborgt.
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Service
•	 sectionaaldeuren
•	 onderhoud
•	 reparatie
•	 storingen
•	 renovatie

Loopdeuren
•	 enkele deuren
•	 dubbele deuren
•	 veiligheidsdeuren
•	 brandwerende deuren

Industriedeuren
•	 sectionaaldeuren
•	 roldeuren

Vlieringtrappen
•	 1- 2- of 3-delige hout
•	 aluminium
•	 stalen schaartrappen
•	 vluchtuitgang

Dockequipement
•	 levellers
•	 shelters
•	 seals
•	 units
•	 sluizen

Carport
•	 Firenze
•	 Torino
•	 Roma

Tochtwerend
•	 snelroldeuren
•	 pendeldeuren
•	 strokengordijnen

Garagedeuren
•	 sectionaaldeuren
•	 kanteldeuren
•	 openslaande deuren
•	 deuren voor parkeergarages

Novoferm biedt meer ...
Onderstaande brochures kunt u bestellen via onze site www.novoferm.nl

U kunt ons 24 uur per dag bereiken op   088 - 8888112
Ook kunt uw storingen online melden via www.novoferm.nl

Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.nl
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