
Handleiding aanvraag 
brandcertificaten en montagehandleidingen

Sticker of metaal plaatje

Makkelijk en snel zelf te doen

Stap 2: Search code 

Stap 3a: Aflezen van de sticker

Stap 3b: Aflezen van het metalen plaatje

Stap 4: Downloaden van de bestanden

Tip

Stap 1:   Ga naar de website

Alle stalen loopdeuren van Ninz zijn voorzien van een uniek nummer. 
Met behulp van deze code kan er via de website van Ninz onder 
andere montagehandleidingen en brandcertificaten gedownload 
worden. Dit is zeer eenvoudig zelf te doen. Hieronder lichten we de 
stappen toe.

Elke deur is voorzien van een sticker (afb. 1) aan de zijkant van de 
deur. Deze sticker is altijd zichtbaar wanneer de deuren geleverd 
worden. Het metalen plaatje (afb. 2) is enkel zichtbaar op alle Proget 
deuren en op de brandwerende Univer deuren. Het metalen plaat-
je zit bij de Univer deuren aan de zijkant van de deur waar ook de 
scharnieren zitten. Bij de Proget deuren zitten ze over het algemeen 
aan de kant waar ook de deurkruk zit. Via beide opties kunnen de 
documenten aangevraagd worden.

De Witteburgcode die u moet gebruiken is 033368

Bij de sticker hoeft u enkel naar de streepjescode te kijken 

Na het drukken op de ‘‘SEARCH’’ knop kunt u de benodigde do-
cumenten downloaden. De documenten zijn enkel gespecificeerd 
voor de deurcode die u heeft ingevuld. Als u bij deze deur ook 
diverse accessoires heeft besteld zal er ook een montagehandlei-
ding van de accessoires bijgesloten zijn. Voor het openen van de 
PDF-bestanden is Adobe Acrobat Reader nodig.

Als er meerdere deuren van hetzelfde type (bijvoorbeeld Proget 
EI2 60) besteld zijn kan er bij ‘‘Production number’’ het hoogste en 
het laagste productienummer ingevuld worden. Vervolgens zijn alle 
certificaten gecombineerd te downloaden in 1 bestand. 
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