BRANDWERENDE LOOPDEUR
LD EI 60 - 120

• Brandwerendheid 60 EI1 en 120 minuten EI2
• Getest conform NEN-EN 1634-1
• Zowel in enkel- als tweevleugelige uitvoering
• Ook gecertificeerd met glas en roosters
• Ook geschikt voor PGS15 ruimtes (60EI1)

De brandwerende loopdeur biedt een zeer hoge mate van brandwerendheid en is
zeer geschikt voor het brandwerend afsluiten van wand- en gevelopeningen. Ook
geschikt voor normaal dagelijks gebruik. De deur kan in geopende stand worden
gehouden middels een elektromagneet. Bij brandmelding zal de deur door de
deurdranger vanzelf sluiten. De deur wordt standaard afgewerkt geleverd in RAL
7035, tegen geringe meerprijs in alle overige RAL kleur mogelijk. Voor elke situatie
heeft Next Door Systems een passende branddeur in het leveringsprogramma.

Contact
Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

Inbouwtekening
NDS LD-60 EI

Brandwerende
loopdeur
FUNCTIONALITEIT
Een scharnierende brandwerende loopdeur
tevens geschikt voor toepassing als normale
gebruiksdeur.
TOEPASBAARHEID
Brandveilig afsluiten van openingen in brandscheidende compartimenteringswanden voor
in kantoorpanden, productiehallen, food sector,
agrarische markt en PGS15 ruimtes
NORMERING
Getest conform NEN-EN 1634-1
CERTIFICERING

30 minuten EI1 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig
60 minuten EI1 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig
120 minuten EI2 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig

UITERLIJKE KENMERKEN
Het deurblad bestaat uit 0,8 mm dik verzinkt
plaatstaal. De kern bestaat uit brandwerend
materiaal. Compleet geleverd met Z-kozijn
van 1,25 mm dik verzinkt plaatstaal.
Standaard wordt de deur voorzien van
kunststof krukbeslag met een stalen kern en
dag en nachtslot met europrofielcilinder.

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende
producent en leverancier van industriedeuren.
Onze producten worden uitsluitend via een
dealernetwerk geleverd.
Onze dealers bevinden zich in geheel Europa.
Zij leveren de Next Door Systems deuren
onder PRIVATE label. De deuren worden op
maat geproduceerd, volledig naar wens van de
eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen
wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend
voldoen onze producten aan de strengste Europese
richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid
worden continu gecontroleerd en getest.
De term integriteit past goed bij onze firma. Onze
bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere
benadering van de markt, onze dealers en
uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van
menselijke waarden en normen en vertrouwen in
elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard
altijd nakomen.
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AFWERKING
Het deurblad en kozijn is standaard afgewerkt
in RAL 7035. Tegen geringe meerprijs overige
RAL kleuren mogelijk. Uitgevoerd in RVS
behoort ook tot de mogelijkheden.
BEDIENING
Standaard met meegeleverde deurkruk of
optioneel met panieksluiting. De deur kan in
geopende stand worden gehouden d.m.v. een
kleefmagneet. Bij brandmelding sluit de deur
automatisch.
AFMETINGEN

op aanvraag, afhankelijk van type en uitvoering.

GEWICHT
enkelvleugelig 30 minuten 20 kg/m²
enkelvleugelig 60 minuten 22 kg/m²
enkelvleugelig 120 minuten 42 kg/m²

