
Stalen Loopdeuren



Ninz deuren

Ninz is de grootste branddeurenproducent van Italië. Met meer dan 
40 jaar ervaring bezit dit familliebedrijf 70% van de branddeurenmarkt. 
Ninz onderscheidt zich door een sterke prijs-kwaliteitverhouding en 
veel ervaring met de hoogste Europese normen. 

Ninz is opgericht in 1953 gespecialiseerd in metaal. In 1976 begon het 
bedrijf zich te specialiseren in branddeuren. Inmiddels telt het bedrijf 
250 werknemers en produceren ze 2000 deuren per dag in alle soorten 
en maten.

Alle deuren en de verborgen onderdelen in de deuren zijn gemaakt van 
hoogwaardig staal uit Zwitserland en zijn allemaal afgewerkt met een 
anti-kras sinaasappelstructuur. De deuren worden standaard afgelakt 
met een hoogwaardige coating. 

Een team van ingenieurs en technici werkt continue aan productontwik-
keling. Zij meten elke productie de brandwerendheid van de deuren 
op verschillende meetpunten. Door deze unieke meetmethode beschikt 
Ninz ook over de hoogste brandcertificaten. Fouten worden direct uit-
gesloten doordat er tijdens het productieproces geen mensenhanden 
meer aan te pas komen. 



     

- Zowel links- als rechtsdraaiend 

- Robuust maar licht in gewicht

- Speciaal geschikt voor binnengebruik

      

- Uitvoerbaar in dubbele deur;

 - Handmatige vergrendeling

 - Uitvoerbaar in diverse maten

 - Zeer breed toepasbaar

       

- Diverse Kozijnen beschikbaar

- Toepasbaar op elk soort muur

- Makkelijk te instaleren 

      

- Kozijn van 48x44mm

- Afneembare dorpel

- Op 3 manieren toe te passen;

 - Op een bestaande dorpel

 - Op een vlakke ondergrond 

 - Dorpel verwijderen

     

     

- Voorzien van epoxy-polyester coating

- Optimale weerstand tegen corrosie

- Ruime keuze uit kleuren

- Uitgebreid assortiment accessoires o.a.;

 - Ventilatierooster

 - Diverse handgrepen

 - Diverse perforatiemogelijkheden

De REVER multifunctionele deur is gemaakt van 
senzimir verzinkt plaatstaal, inclusief de ‘‘verborgen’’ 
onderdelen. De deur is afgewerkt met een anti-kras 
poedercoating in sinaasappelstructuur. De deur-
bladdikte is 40 milimeter met een honingraat kar-
tonvulling. Tevens zijn de deuren standaard voor-
zien van een kunststof handgreep en slotplaat met 
baardsleutel.

Rever deur



     

- Zowel links- als rechtsdraaiend

- Kunststof handgrepen (multi)

- Kunststof handgreep met stalen binnenwerk  
 (E60 en EI260)

- Zowel binnen als buiten te gebruiken

      

- Scharnieren in hoogte verstelbaar

- Instelbaar zelfsluitend scharnier

- Uitvoerbaar in diverse maten

- Ruime keuze uit kleuren

- Voorzien van epoxy-polyester coating

       

- Ideaal te gebruiken als nooduitgang

-	 	 gecertificeerd	

- Voldoet aan alle Europese normen

- Uitgebreid assortiment accesoires o.a.;

 - Diverse (paniek)deurbeslag

 - Deurdrangers (autom. en mechan.)

 - Deurstoppers (autom en mechan.)

 - Cylinders en sloten

      

- Kozijn van 53x55mm of 65mm

- Afneembare dorpel 

- Op 3 manieren toe te passen;

 - Op een bestaande dorpel

 - Op een vlakke ondergrond 

 - Dorpel verwijderen

     

- Kozijndikte: 1,5mm

- Deurbladdikte: 0,7mm

- E60 voorzien van steenwol 

- EI260 voorzien van brandwerende   
 pasta gecombineerd met steenwol  

- Breed toepasbaar

De multifunctionele deur is compleet gemaakt van  
sendzimir verzinkt plaatstaal, inclusief de ‘‘verbor-
gen’’ onderdelen. De deur is afgewerkt met een an-
ti-kras poedercoating in sinaasappelstructuur. De 
deurbladdikte is 50mm (E60) of 60mm (EI260). Te-
vens zijn de deuren voorzien van extra stalen platen 
voor een betere bevestiging van diverse accesoires. 
De univer deur is te verkrijgen als multifunctionele 
deur (multi) en als branddeur volgens de EN 1634-1 
norm (E60 en EI260).
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MULTI (       ) EI230 EI260 EI290EW60 EI230 EI260 EI290-EI260 (SM)-EI230 EI260 EI290   

Univer deur



- Links- of rechtsdraaiend 

- Op maat gemaakt vanaf één deur 

- Kunststof handgreep met stalen binnenwerk

- Zowel binnen als buiten te gebruiken 

      

- Scharnieren in hoogte verstelbaar

- Instelbaar zelfsluitend scharnier

- Uitvoerbaar in diverse maten

- Ruime keuze uit kleuren

- Voorzien van epoxy-polyester coating

       

- Uitgebreid assortiment accesoires o.a.;

 - Diverse (paniek)deurbeslag

 - Deurdrangers (autom. en mechan.)

 - Deurstoppers (autom en mechan.)

 - Cylinders en sloten

      

- Kozijn van 70x100mm

- Standaard 3-delig kozijn

- 4-delig kozijn optioneel 

- Toepasbaar op elke soort muur

- Kozijndikte: 1,5mm staal

- Deurbladdikte: 0,7mm staal

- Universeel Kozijn

- Breed toepasbaar

 

EN 14351-1:2009

De multifunctionele deur is compleet gemaakt van 
sendzimir verzinkt plaatstaal, inclusief de ‘‘verbor-
gen’’ onderdelen. De deur is afgewerkt met een 
anti-kras poedercoating in sinaasappelstructuur. 
De deurbladdikte is 60mm en bestaat uit steenwol. 
Tevens zijn de deuren voorzien van extra stalen 
platen voor een betere bevestiging van diverse ac-
cesoires. 

 

Proget deur

- Ideaal als projectdeur

-	 	 gecertificeerd

- Voldoet aan de Europese norm (EN-1634-1)

MULTI (       ) EI230 EI260 EI290EW60 EI230 EI260 EI290-EI260 (SM)-EI230 EI260 EI290   

Links Rechts RechtsLinks



Aluminium anti-paniekbeslag
 

Aluminium anti-paniekbeslagZwart nylon anti-paniekbeslag  Inox anti-paniekbeslag

Inox anti-paniekbeslag

Handige en functionele accessoi-
res verkrijgbaar: speciale en ge-
schilderd deurklinken, deursluiters, 
ramen / lamellen,toegangscontrole, 
gecontroleerde openhoudsysteem, 
deurprints en nog veel meer.

De	 nieuwe	 CE-gecertificeerde	 paniek-
sluitingen van NINZ zijn verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen en worden 
geleverd als onderdeel van de deur of als 
een kit.

Zwart nylon anti-paniekbeslag

Accessoires
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