
BRANDDEUREN



Uw veiligheid, onze branddeur.
Bij ALBIN ontwikkelen, produceren, leveren en monteren we sinds 1994 bedrijfsdeuren voor aannemers, architecten en  

eindgebruikers. Onze ervaring leert dat de inzetbaarheid van een bedrijfsdeur zeer gevarieerd is. Om die reden voeren wij  

een uitgebreid programma aan mogelijkheden. Eén van deze mogelijkheden zijn onze branddeuren.

Wij leveren al vele jaren branddeuren in tal van uitvoeringen voor de meest uiteenlopende toepassingen en gebruikers. 

Branddeuren zijn vaak een logische en economisch interessante keuze als grotere doorgangen brandscheidend dienen te 

worden afgesloten. Door onze kennis en ervaring bieden wij u een verscheidenheid aan brandwerende deuren aan.

In deze folder leest u meer over brandwerende schuifdeuren, brandwerende rolluiken, brandwerende overheaddeuren, 

brandwerende schermen en brandwerende loopdeuren. Voor meer informatie kunt u altijd een bezoek brengen aan onze 

website www.albin-ce.nl

Heeft u een oplossing nodig op brandwerend gebied welke niet is beschreven in de brochure 

of website neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

•  B ra n d w e re n d e  s ch u i f d e u re n

•  B ra n d w e re n d e  ro l l u i k e n

•  B ra n d w e re n d e  o v e rh e a d d e u re n

•  B ra n d w e re n d e  s ch e rm e n

•  B ra n d w e re n d e  l o o p d e u re n

•  B ra n d w e re n d e  m i l i e u  k a s t e n

WIJ LEVEREN BIJ ALBIN CE DE VOLGENDE BRANDDEUREN:



BRANDWERENDE SCHUIFDEUR
De brandschuifdeur is te verkrijgen in verschillende varianten. Afhankelijk van 

de situatie en de gestelde eisen kunnen we de juiste deur aanbieden. Wij bieden 

brandschuifdeuren aan met een brandwerendheid van 30 minuten tot 120 minuten. Al 

onze brandwerende schuifdeuren zijn getest volgens EN 1634-1. en/of NEN 6069.

De vleugel van de brandwerende schuifdeur is samengesteld uit modules en 

opgebouwd uit stalen kokerframes. Het frame is bekleed met brandwerend materiaal 

en afgewerkt met sandzimir verzinkte beplating.

 

Aan de bovenzijde en zijaansluiting zijn labyrinten aanwezig, vervaardigt uit  verzinkt 

plaatmateriaal, welke gevuld zijn met brandwerende stroken die bestaan uit bij verhitting 

opzwellend materiaal. Het geheel wordt afgehangen aan een horizontaal schuivend 

railsysteem.

Isolerende schuifdeur
De schuifdeur heeft een strak uiterlijk. Door de toepassing van panelen zal er geen 

hinderlijk geluid zijn bij het openen en sluiten van de deur. Door de gelagerde stalen 

wielen is er nagenoeg geluidloos openen en sluiten mogelijk. Schuifdeuren worden 

in het algemeen geplaatst in doorgangen die alleen bij brand sluiten, zogenaamde 

wachtende deuren

Toebehoren / opties:

•	 De schuifdeur kan elektrisch gemaakt worden.

•	 Een snelheidsregelaar geleverd met een geïntegreerde elektromagnetisch 

blokkering 24 V DC met vrijloopinrichting

•	 Deurvleugel in een RAL-kleur

•	 Rook- en temperatuurmelders.

•	 Aansluiting op de Brandmeld Installatie (BMI).

•	 Telescopische uitvoering.



BRANDWERENDE ROLLUIKEN
De brandwerende rolluiken bieden een oplossing voor uiteenlopende situaties. Ze 

kunnen onder meer worden toegepast bij compartimentering van grote hallen en 

bedrijfsgebouwen, op locatie met brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen. De 

rolluiken worden met name gebruikt bij explosiegevaarlijke omstandigheden en ter 

voorkoming van insluitinggevaar. 

De rolluiken zijn getest en gecertificeerd volgens de laatste norm NEN-6069 2001  

en/of EN 1634-1. De brandwerendheid bedraagd 30 / 60 / 90 of 120 minuten en daarmee 

bieden de rolluiken een betrouwbare oplossing voor de meest voorkomende vuur 

belastingssituaties.

Onze rolluiken voldoen aan de verscherpte eisen ten aanzien van brandwerendheid, 

zoals die opgenomen zijn in het nieuwe bouwbesluit. Afhankelijk van de situatie 

kunnen zowel stalen als kunststof rolluiken worden gebruikt.

De rolluiken zijn leverbaar tot een breedte van 8000 mm en met een hoogte van 5000 

mm. Voor grotere maten kunt u contact opnemen met Albin CE.

Aandrijving
Alle brandwerende rolluiken worden uitgevoerd met een zware elektromotor. 

Afhankelijk van het type en de gestelde eisen wordt deze voorzien van een speciale 

noodvoorziening om de deur te laten sluiten bij stroomuitval.

Toebehoren / opties:

•	 Sluiten bij brand d.m.v. rook-/temperatuurmelders.

•	 Elektrische aandrijving met toebehoren in explosiebeveiligde uitvoering.

•	 Verzinkt stalen rolomkasting (deze is niet benodigd volgens het certificaat)

•	 Bij de poedercoating kunnen alle delen afzonderlijk worden voorzien van een 

poedercoating in een RAL-kleur naar keuze.

•	 Motor die bij spanningsuitval automatisch dicht loopt.



BRANDWERENDE OvERHEADDEUR
Afhankelijk van de situatie, en de eisen kunnen stalen of kunststof brandwerende 

deuren worden gebruikt. De deuren worden geleverd volgens NEN 6069  en/of EN 

1634-1.  En hebben een brandwerendheid van 60 of 90 minuten.

Het deurblad van de stalen uitvoering is opgebouwd uit verzinkte plaat met een 

kern van Rockwool. De kunststof uitvoering is opgebouwd uit een PVC mantel met 

een opschuimende kern. De kunststof uitvoering is standaard in lichtgrijs en alleen 

toepasbaar als binnendeur.

Een overheaddeur bestaat uit een verticaal bewegend systeem. De afzonderlijke 

panelen, schuiven doorgaans door een verticale rail. Hierin worden de panelen verticaal 

of horizontaal ‘opgeslagen’. De railconstructie wordt aan beide zijden bevestigd aan de 

wand.

Aandrijving
Alle brandwerende rolluiken worden uitgevoerd met een zware elektromotor. 

Afhankelijk van het type en de gestelde eisen wordt deze voorzien van een speciale 

noodvoorziening om de deur te laten sluiten bij stroomuitval.

Toebehoren / opties:

•	 Enkele kleuren mogelijk in speciale onontvlambare lak.

•	 Mechanische veiligheden zoals veerbreukbeveiliging en kabelbreukbeveiliging.

•	 Deur te gebruiken als geluidsisolerende deur.

•	 Rook- en temperatuurmelders.

•	 Aansluiting op de Brandmeld Installatie (BMI).



BRANDWERENDE SCHERMEN
Brandwerende schermen bieden de oplossing in situaties waarbij de bovenruimte 

de sleutel is. De brandwerende schermen zijn uitermate geschikt voor locaties als 

parkeergarages, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en winkelcentra.

Brandschermen zijn geschikt voor het afsluiten van ruimtes bij brand. Daarnaast is 

het mogelijk om deze brandschermen te combineren met Albin CE overheaddeuren 

of snelroldeuren. Het doek is getest volgens de nieuwe Europese norm EN 1634-

1 en Nederlandse norm NEN-6039. En is leverbaar in 30 / 60 / 90 en 120 minuten 

brandwerende uitvoeringen.

Brandschermen zijn leverbaar tot een breedte van ongeveer 11.000 mm. Grotere 

afmetingen in overleg. Dit zijn wachtende deuren en niet bestemd voor dagelijks 

gebruik.

Toebehoren / opties:

•	 Zelfsluitende buismotor. Deze laat het scherm bij spanningsuitval gecontroleerd 

uitgaan.

•	 Noodstroomaccu: 230 Volt.

•	 Rookmelders.

•	 Temperatuurmelder.

•	 RVS-omkasting.

•	 RVS-geleidingsstelsel.

•	 Alle delen kunnen afzonderlijk worden voorzien van een ‘food-safe’ coating in een 

RAL kleur naar keuze.



BRANDWERENDE LOOPDEUREN
De brandwerende loopdeuren van ALBIN zijn verkrijgbaar in 30 / 60 en 90 minuten 

brandwerendheid in verschillende uitvoeringen.  Het deurblad is gemaakt van verzinkte 

staalplaat, welke is afgewerkt met een RAL kleur naar keuze. De gepatenteerde 

minerale kern van het deurblad geeft tevens de stevigheid van de deur.

De deuren worden op maat geproduceerd naar de wensen van de klant. Indien 

gewenst kan de loopdeur van ramen worden voorzien. De aansluiting op de wand kan 

middels een hoekprofiel welke aan de draai richtingszijde op de wand wordt gezet of 

middels een blok profiel voor montage tussen de wanden. Standaard is de branddeur 

voorzien van een deurdranger en paniekslot.

De brandwerende loopdeuren zijn in enkele uitvoering te verkrijgen en in een 2 vleugelige 

uitvoering voor brede openingen.  

Brandwerende gevelelementen
Een extra uitbreiding op het assortiment zijn brandwerende gevelelementen, gemaakt 

van aluminium of stalen profielen.  Ook deze elementen kunnen worden voorzien 

van draaideuren. De brandwerende gevelelementen zijn zowel als buitengevel of als 

binnenscheidingswanden toepasbaar.

Opties

•	 Geluidswerende specificaties

•	 Inbraakwerende specificaties

•	 Verschillende soorten en maten beglazing

•	 Verschillende soorten sloten en deurbeslag

•	 Uitbreiding met automatische deuropeners 



BRANDWERENDE MILIEU KASTEN
Wij mogen met trots zeggen dat wij unieke brandwerende milieu kasten in ons 

assortiment hebben. Elke organisatie die meer dan 800 liter ontvlambare stoffen heeft, 

is wettelijk verplicht deze op te slaan in een brandwerende kast. Voorheen waren hier 

nog geen geschikte producten voor ontwikkeld. Speciaal voor de retail ontwikkelden we 

samen met Cor Verkolf B.V. een unieke oplossing die voldoet aan alle veiligheidseisen. 

Deze brandwerende kast oogt als andere winkelschappen en is uitgerust met een 

brandmelder en automatisch sluitende rolluiken. In overleg kan het product geheel 

aangepast worden aan het schappenplan.

De BMK voldoet aan de Europese Norm 14470-1. De kast is uitgerust met een  interne  

en externe temperatuurmelder. Op het moment dat de melders een hoge temperatuur 

detecteren, sluiten de roldeuren zich automatisch. Uitbreiding op de besturing is mogelijk 

bijvoorbeeld een aansluiting op de Brandmeld installatie ( BMI ).

Het grote voordeel van de BMK is dat deze kast hetzelfde oogt als de andere schappen 

en geen deuren heeft. Daardoor kunnen klanten de producten gemakkelijk pakken en 

de medewerkers de schappen efficiënt vullen. De indeling en kleurstelling zijn naar 

wens aan te passen zodat deze goed aansluiten op de rest van de winkelindeling.

Dit product is een voorbeeld van productontwikkeling in samenwerking met andere bedrijven. ALBIN ID is 

producent van het  Brandwerende rolluik, Cor Verkolf BV is producent van de brandwerende milieukast.  

Verkoop en informatie : www.corverkolf.nl 

Uw Ontwikkeling samen met ALBIN ? Neem contact op met onze verkoop afdeling en 

vraag naar de afdeling Innovatieve Deuren.



Albin CE
Centraleweg 11b  |   4931 NA Geertruidenberg
T +31 (0)162 514 339  |   F  +31  (0)162 522 096
E-mail:  info@albin-ce.nl

www.albin-ce.nl


