
RVS BRANDDEUREN



RVS branddeuren

De hoogste kwaliteit en zeer breed toepasbaar

De RVS branddeuren geven antwoord op de vraag naar wandafsluitingen in sectoren 
waar strenge hygiëne- en brandregels van toepassing zijn. Wie kiest voor een RVS 
branddeur van Witteburg verzekert zich niet alleen van een onderhoudsarme deur maar 
ook van een 60 minuten brandwerende deur. Dankzij het installatiegemak waaronder, 
voorgeboorde gaten in het frame, is deze deur snel te monteren. De RVS deur is ge-
schikt voor de meest extreme omstandigheden waardoor de deur ook toepasbaar is in 
agrarische stallen. 

De productie van deze deuren wordt gedaan door een fabriek die ook gespecialiseerd 
is in inbraakwerende deuren en deuren voor saferooms. Alle deuren zijn tot in detail 
ontworpen, geproduceerd en getest. Met een deur in deze klasse weet je zeker dat je 
kwaliteit binnen hebt.
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Scharnieren

De robuuste RVS-scharnieren zorgen 
niet alleen voor een onderhoudsarme 
verbinding tussen deur en frame, maar 
zijn ook nog eenvoudig te verstellen 
zodat de deur naadloos aansluit op het 
frame.   

Deurbeslag

Uiteraard hoort er bij een duurza-
me deur een duurzaam en onder-
houdsvriendelijk garnituur. De sterke 
RVS-handgreep is uitvoerig getest en 
geschikt voor zware belastingen.  

Snelle en eenvoudige montage

Door middel van de voorgeboorde 
gaten in het frame is het gemakkelijk 
om de deur op de essentiële punten 
vast te zetten. 



De rol van RVS in de voedingsindustrie

De voedselverwerkende industrie is slechts één van de vele sec-
toren die gebruik maakt van roestvast staal. Het gebruik van RVS 
zorgt ervoor dat de strenge hygiëne en gezondheidseisen worden 
nageleefd. Het is voor bacteriën namelijk erg moeilijk om zicht te 
hechten, omdat RVS een moeilijke hechtingsondergrond biedt. 
Daarnaast is het materiaal goed te reinigen, scheidt het van zich-
zelf geen gevaarlijke stoffen af en is het materiaal vanwege de 
corrosiebestendige eigenschappen, bestand tegen agressieve 
levensmiddelen.

Bescherm je kostbaarheden tegen brand

De RVS branddeuren zijn gecertificeerd volgens de strenge Europese brandwerendheidsnormen EN 
1634. De term ‘‘EI’’ geeft het vermogen van een deur aan om gedurende een bepaalde tijd bepaalde 
eigenschappen tegen brand te beschermen. Elke letter geeft een ander kenmerk aan. “E” staat voor 
integriteit. Dit zorgt ervoor dat de deur bestand is tegen rook en vlammen. ‘I’ geeft de thermische isolatie 
aan. Dit zorgt voor een lagere transmissie van warmte. Een deur die, naast de bovengenoemde kwali-
teiten, de warmteoverdracht kan beperken tot een maximale temperatuur van 180 ° C wordt geclassifi-
ceerd onder de code ‘‘EI’’.

Kortom, als je alle kostbaarheden veilig wil opslaan en het moet toegepast worden in de voedings-
industrie, dan is de RVS branddeur de perfect uitkomst. Je verzekert jezelf van een verschrikkelijk 
sterke- en onderhoudsvrije deur.    

Toepassingsgebied

•	 Agrarische stallen

•	 Restaurants & keukens

•	 Supermarkten

•	 Ziekenhuizen

•	 Machinekamers

•	 Utiliteitsbouw

•	 Voedselverwerkingsruimtes

•	 Chemische ruimtes

Voordelen & eigenschappen

•	 Sterk en robuuste RVS deur

•	 Bestand tegen de meest extreme omstandigheden

•	 60 minuten brand en rookwerend

•	 Gecertificeerd volgens de hoogste Europese normen

•	 Eenvoudig te monteren

•	 Makkelijk te reinigen

•	 Voorzien van verstelbare scharnieren

•	 Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
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Bestelmaat  
(sparing in de muur)

Buitenwerksemaat
Netto  

doorgangsmaat

1000 x 2125 mm 1030 x 2185 mm 926 x 2095 mm

1074 x 2337 mm 1134 x 2367 mm 1000 x 2300 mm

Technische gegevens

37 mm 37 mm

32 mm 32 mm

Buitenwerkse maar = bestelmaat + 60 mm

Netto doorgangsmaat = bestelmaat -74 mm

Bestelmaat (breedte)

65 mm
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Materiaal: Roest Vast Staal

Deurdikte: 65 mm

Geluidsreductie: 19 db

Isolatie: 1,8 W/m²K

Gewicht: 35 kg/m²

Brandklasse: EI² 60

Naast bovengenoemde voorraadartikelen zijn er veel mogelijkheden om een deur samen te stellen. In de productie zijn de     
mogelijkheden eindeloos en wordt er met de modernste technologiën een deur geproduceerd die voldoet aan al jouw wensen.    


