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Damm Deuren b.v.
Ooit begonnen met het produceren van
deuren voor in de akkerbouw, omvat
het assortiment tegenwoordig vele
soorten deuren waarbij wij ons richten
op vrijwel alle sectoren. Zo leveren wij
industriële schuifdeuren voor vliegvelden tot bedrijfsdeuren voor
logistieke centra. Tevens zijn wij
gespecialiseerd in garagedeuren en
loopdeuren voor de particuliere sector
in zowel renovatie- en nieuwbouw
toepassing.
In 2006 werd het huidige pand, gelegen
aan de Titaniumweg 4 te Emmeloord.
Mede door onze vele innovaties heeft
Damm Deuren een gezonde groei
doorgemaakt in de afgelopen jaren.
Momenteel beschikken wij over een
productiehal van 8.000m2 vloeroppervlak
waar de productie van o.a. schuifdeuren,
snelloopdeuren, gevelelementen, brandwerende deuren en dergelijke wordt
gedaan.

Brandveiligheid van gebouwen, iedereen heeft ermee te maken. Of u nu
architect bent of eigenaar, aannemer of
huurder, of alleen bezoeker. Er zijn verschillende manieren om het betreffende
gebouw te voorzien van een brandwerende voorziening. Voor elke situatie
is er een oplossing.
De eigenaar of de gebruiker van een
gebouw is verantwoordelijk voor de
brandveiligheid van dat bouwwerk.
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de
gebruiker een veel grotere kans om
aansprakelijk te worden gesteld voor
schade bij brand. Dit komt doordat de
afspraken tussen brandverzekeraars
ingrijpend zijn veranderd, waardoor zij
niet uitbetalen als niet aan de brandveiligheidsvoorschriften is voldaan.
Met de juiste maatregelen voldoet u aan
de wet- en regelgeving, verkleint u de
kans op brandgevaarlijke situaties en
voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.

Brandwerende Deuren
Ons brandwerende
assortiment
DEUREN & GEVELTECHNIEK

brandwerende
rolschermen

damm werkt. 

In deze brochure
•

Brandwerende Rolschermen

•

Brandwerende Schuifdeuren

•

Brandwerende Overheaddeuren

•

Brandwerende Draaideuren

•

Brandwerende Rolluiken

Brandwerendheid is een balangrijk item
in de huidige bouwregelgeving. Damm
Deuren heeft een breed programma aan
brandwerende en brandvertragende
producten. Al onze producten voldoen
aan de laatst gestelde Europese en
Nederlandse normeringen.
Nederlandse norm NEN 6069,
Europese Norm EN 1634-1.
Elk brandwerend product van Damm
Deuren wordt geleverd inclusief Efectis
rapport.
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Kenmerken
•

Brandwerendheid tot 150 minuten

•

Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1

•

Duurtest 2000 cycli

•

Slijtvast antracietkleurig doek

Type FRS-30/60/90/120/150
Het brandwerende rolscherm is ideaal
toepasbaar bij brandcompartimentering.
Door de beperkte bovenruimte worden deze
schermen veel toegepast bij binnensituaties
waar brandwerende eisen worden gesteld.
Het scherm is bij Efectis getest en heeft bij
een brandwerendheid van 150 minuten een
warmtestraling gemeten van 10,9 kW/m²
waar een maximale warmtestraling van
15 kW/m² toelaatbaar is. Het antracietkleurige
doek is slijtvast en heeft een duurtest ondergaan
van 2000 cycli.

Brandwerende rolschermen
Technische specificaties
(Type FRS-30/60/90/120/150)

FUNCTIONALITEIT   

: De brandwerende rolschermen zijn ideaal toepasbaar bij
  brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte
  worden deze schermen veel toegepast bij binnensituaties
  waar brandwerende eisen worden gesteld.

TOEPASBAARHEID  

: Toepassingsgebieden zijn de industrie, foodsector, utiliteit en
  agrarische markt. De testen zijn uitgevoerd volgens de meest
  recente brandwerende eisen.

NORMERING

: Getest conform NEN 6069:2011 en
  NEN-EN 1634-1 Certificering 158 minuten.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Het antracietkleurig doek is opgebouwd uit speciaal gecoat
  versterkt glasweefsel, dubbel gestikt in horizontale baleinen.
  Ter plaatse van de baleinen is opschuimend materiaal
  aangebracht dat bij verhitting zorgt dat er een luchtspouw
  ontstaat om het stralingsniveau laag te houden. De constructie
  bestaat uit zelfdragende stalen geleiders. Deze dragen de rol
  met het doek. De gelagerde rol wordt door twee consoles op
  de zijgeleiding gemonteerd. Een metalen afschermkap schermt
  het doek en de rol af.

AFWERKING  

: De geleiding en afschermkap worden standaard geleverd in
  verzinkt staal. Optioneel is het mogelijk in elke RAL kleur en
  RVS te verkrijgen.

BEDIENING  

: Het scherm wordt standaard aangesloten op de BMI of “stand
  alone” met temperatuur/rookmelders. Het scherm wordt
  uitgerust met een elektrisch sluitende 230 volt buismotor. Bij
  een brandmelding door de brandmeldinstallatie of rookmelder
  sluit het scherm automatisch. Optioneel kan het scherm
  uitgevoerd worden middels een failsafe buismotor en/of
  noodstroomaccu. Handmatige bediening blijft altijd mogelijk
  door de bijgeleverde drukknoppenkast. Het scherm is niet
  ontworpen voor dagelijks gebruik. Middels een duurtest heeft
  het scherm 2000 cycli behaald.

AFMETINGEN  FRS-30
AFMETINGEN  FRS-60
AFMETINGEN  FRS-90
AFMETINGEN  FRS-120
AFMETINGEN  FRS-150

: maximale afmeting (bxh) 12 x 12 meter, max. oppervlakte 60m²
: maximale afmeting (bxh) 9 x 9 meter, max.oppervlakte 48m²
: maximale afmeting (bxh) 6 x 6 meter, max. oppervlakte 36m²
: maximale afmeting (bxh) 6 x 6 meter, max. oppervlakte 36m²
: maximale afmeting (bxh) 3,5 x 3,1 meter, max. oppervlakte 10,9m²

De beoordeling van de brandwerendheid op EW criteria is beperkt tot 6000 mm breed.
Deze beperking geldt door bouwprojecten waarvan de vergunning is aangevraagd na
1 april 2012.
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Kenmerken
•

Modulair opgebouwd uit panelen van 1010 mm

•

Brandwerendheid EI2 60 en EI2 120 minuten

•

Getest conform NEN-EN 1634-1

•

Loopdeur in schuifdeur mogelijk

•

2-delige uitvoering mogelijk

Type F-V 60/90/120 EI2
De modulaire opgebouwde brandwerende schuifdeur van Damm Deuren is volledig gecertificeerd
en getest volgens de EN-standaarden. Het 92
mm dikke deurblad bestaat uit een massieve
brandwerende kern, aan weerszijden voorzien
van een vlakke sendzimir verzinkte beplating. De
wandafdichting geschiedt d.m.v. labyrintprofielen en opschuimende strippen. Het gewicht van
het deurblad bedraagt ca. 50 kg/m². Een buffer,
kleefmagneet, railkap behoort tot de basis uitvoering van de schuifdeur. De deur wordt
standaard afgewerkt geleverd in RAL 7035.
Tegen een meerprijs kan deze ook worden uitgevoerd in RAL 5010, 9002, 9006, 9010, 9016.
Andere RAL kleuren behoren ook tot de mogelijkheden. De schuifdeur kan worden voorzien
van een loopdeur en kan als 2-delig worden
uitgevoerd tot 16 meter breed.

Brandwerende schuifdeuren
Technische specificaties
(Type F-V 60/90/120)

FUNCTIONALITEIT

: De brandwerende schuifdeuren zijn ideaal toepasbaar bij
  brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte worden
  deze deuren veel toegepast bij binnensituaties waar
  brandwerende eisen worden gesteld.

TOEPASBAARHEID  

: Inpandig brandveilig afsluiten van grote hallen en
  bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke omgevingen en
  kantoorgebouwen.

NORMERING  

: Getest conform NEN-EN 1634-1.
  Certificering EI2  60 en EI2  120 minuten.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Het 92 mm dikke deurblad bestaat uit een massieve
  brandwerende kern, aan weerszijden voorzien van een vlakke
  sendzimir verzinkte beplating. De wandafdichting geschiedt d.m.v.
  labyrintprofielen en opschuimende strippen. Het gewicht van het
  deurblad bedraagt ca. 50 kg/m².

AFWERKING  

: Het deurblad is standaard afgewerkt in RAL 7035, de overige
  materialen worden uitgevoerd in verzinkt staal.

BEDIENING  

: De schuifdeur wordt open gehouden door een 24 volt
  elektromagneet en sluit mechanisch d.m.v. een contragewicht.
  Ook handbediening is mogelijk d.m.v. de geïntegreerde handgreep
  (de schuifdeur dient dan d.m.v. een knop op de elektromagneet
  ontgrendeld te worden).

LOOPDEUR  

: Schuifdeur in combinatie met loopdeur is gecertificeerd.
  De loopdeur is uitgevoerd met standaard deurbeslag en Dorma
  deurdranger. Optioneel uit te voeren met anti-paniekbeslag
  en duwstang.

AFMETINGEN  

: Breedte tot 16 meter, hoogte tot 4,5 meter. Dikte deurblad 92 mm.

GEWICHT   

: Deurblad ca. 50 kg per m².

www.dammdeuren.nl

Kenmerken
•

Toepasbaar in bijna elke omgeving

•

Diverse meldsystemen mogelijk

•

Getest conform Nederlandse norm NEN 6069.

Type F-T 90
Een overhead-/sectionaaldeur bestaat uit een
vertikaal bewegend systeem. De afzonderlijke
panelen, afmetingen 600 x 50mm, schuiven
doorgaans door een verticale rail. Hierin worden
de panelen vertikaal of horizontaal ‘opgeslagen’.
De railconstructie wordt aan beide zijden
bevestigd aan de wand. Het deurblad bestaat uit
verschillende panelen die door wielen en
scharnieren aan elkaar en aan de rail zijn
gekoppeld. De aandrijving kan op verschillende
plaatsen worden gemonteerd, afhankelijk van de
inbouwruimte. Staalkabels zorgen voor de
overbrenging tussen deurblad en aandrijfunit.

Brandwerende overheaddeuren
Technische specificaties
(Type F-T 90)

FUNCTIONALITEIT

: De toepassingsmogelijkheden zijn uitgebreid omdat de
  deurconstructie kan worden aangepast aan vrijwel iedere
  omgeving. Bovendien kunnen de deuren worden uitgerust met
  verschillende meldsystemen en zijn zodoende al dan niet
  zelfsluitend bij spanningsuitval.

TOEPASBAARHEID  

: Inpandig en uitpandig brandveilig afsluiten van grote hallen en
  bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke omgevingen en
  kantoorgebouwen. Daarnaast is deze deur toepasbaar wanneer
  onder andere daklijnvolgende systemen worden gevraagd.

NORMERING  

: KOMO-attest  BRL 3241.
  Getest bij het centrum voor bouwtechnologie (PRC) volgens de
  Nederlandse norm NEN 6069.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: De sectionaaldeur wordt standaard aangeboden volgens de
  beproefde uitvoering, dat wil zeggen zonder afdekconstructies
  van wikkelbuis en aandrijving en uitgerust met een passende
  elektromotor. Het systeem wordt bediend met een
  drukknopschakelaar; op-stop-neer.

BEDIENING  

: De deur is elektrisch aangedreven. Vanwege het hogere gewicht
  ten opzichte van de niet brandvertragende deuren, zijn
  uitgebalanceerde systemen niet leverbaar. Gekoppeld aan de
  afmeting van de sectionaaldeur wordt een bijpassende
  electromotor gebruikt, variërend van een opsteekmotor tot
  kettingwielaandrijving.
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Kenmerken
•

Brandwerendheid 60 EI2 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 (60EI2)

Type F-LD 30/60/120 EI
De scharnierende branddeur 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 kleuren mogelijk.
Voor elke situatie heeft Damm Deuren een
passende branddeur in het leveringsprogramma.

Brandwerende draaideuren (1- en 2 vleugelig)
Technische specificaties
(Type F-LD 30/60/120 EI)

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
  (explosie gevaarlijke stoffen).

NORMERING  

: Getest conform NEN-EN 1634-1.

CERTIFICERING  

:   30 minuten EI2 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig.
    60 minuten EI2 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig.
  120 minuten EI2 enkelvleugelig / EI2 tweevleugelig.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Het dubbelwandige deurblad bestaat uit 0,8 mm dik verzinkt
  plaatstaal. De kern bestaat uit brandwerende 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.

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
  middels een elektromagneet. Bij brandmelding zal de deur door de
  deurdranger vanzelf sluiten.

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
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Kenmerken
•

Brandbeveiliging voor dagelijks gebruik.

•

Brandwerendheid 147 minuten

•

Inbraakwerend weerstandklasse 4

•

Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1

Type F-RD 60/90/120 EW
Het brandwerende rolluik F-RD 60/90/120 EW is
een solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffende
deur met een brandwerendheid van 60/90/120
minuten. Uitermate geschikt voor afsluiten van
grote hallen en bedrijfsgebouwen brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen
en winkelcentra. Door het rolluik aan te sluiten op
een brandmeldsysteem (BMI) sluit het rolluik
automatisch na brandmelding. De speciale
vlamkering voorkomt vlamdoorslag. Het rolluik is
te bedienen voor dagelijks gebruik. Het deurblad
is standaard afgewerkt in de kleur RAL 7035, de
overige materialen worden uitgevoerd in verzinkt
staal. Optioneel in elke RAL kleur verkrijgbaar.
Op maat gemaakt voor elke vraag.

Brandwerende rolluiken
Technische specificaties
(Type F-RD 60/90/120 EW)

FUNCTIONALITEIT

: Brandwerend rolluik, tevens geschikt voor normaal dagelijks
  gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De
  hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen
  voor een uitstekende brandwerende afdichting.

TOEPASBAARHEID  

: Brandveilig afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen,
  brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen
  en winkelcentra.

NORMERING  

: Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1.
  Certificering 147 minuten.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Het rollende pantser is samengesteld uit koudgewalste, sendzimir
  verzinkt stalen dubbelwandige rolluikprofielen 100x22 mm met
  een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige profielen
  zijn gevuld met hoogwaardig isolerende materialen. De profielen
  zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden.
  Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.

AFWERKING  

: Het deurblad is standaard uitgevoerd in sendzimir verzinkt staal.
  Afschermkap en geleiders optioneel in elke Ral kleur mogelijk.

BEDIENING  

: Het rolluik wordt standaard voorzien van een drukknopschakelaar
  op-neer. De besturingskast kan worden aangesloten op elke
  brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van stand-alone
  rookmelders. Bij dagelijks gebruik kunnen allerlei bedienings  elementen worden toegepast.

AANDRIJVING  

: Het rolluik worden aangedreven middels een 230V of 400V motor
  en is standaard elektrisch sluitend. Optioneel kan deze uitgevoerd
  worden middels een Failsafe motor 400V of noodstroomaccu.

BEWEGINGSTELSEL  

: Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt stalen
  consoles waar tussen de buis is gelagerd en het pantser
  overheen rolt.

AFMETINGEN   

: Breedte tot 12.000 mm, hoogte tot 8.000 mm.
  Dikte deurblad 22 mm.

GEWICHT   

: Pantsergewicht ca. 32 kg per m².
  Totale gewicht afhankelijk van uitvoering en afmeting.
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Storingen
Bij storing, (spoed)reparatie of onderhoud
staan wij 24 uur per dag 7 dagen per week
klaar.
Bel voor storingen: 0800 - 8038

Reparatie en onderhoud
Reparatie & onderhoud
Reparatie en onderhoud

De betrouwbaarheid en levensduur van uw schuif-, rol-, brand- of overheaddeuren wordt mede
beïnvloed door het onderhoud.

Heeft u een storing? Bel nu onze storingslijn:

0800 – 8038

Goed onderhoud van de deuren is onontbeerlijk om deze probleemloos te laten functioneren.
In de praktijk blijkt vaak dat op de deuren pas onderhoud wordt gedaan nadat er al schade,
problemen of storingen of zelfs persoonlijke ongelukken zijn ontstaan.
Het is niet voor niets dat de arbeidsinspectie hamert op het feit dat overheaddeuren minimaal één
keer per jaar onderhouden moeten worden of zoveel vaker als de gebruiksomstandigheden dat
noodzakelijk maken.
Damm Deuren heeft eigen onderhoudteams die door heel Nederland alle type deuren kunnen
onderhouden en repareren.
Bij aankoop van een nieuwe overheaddeur of brandwerende deur biedt Damm Deuren u de
mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten. Wij kunnen dan direct uw eerder
aangeschafte deuren ook door ons laten onderhouden.
Damm Deuren onderhoudt alle deurtypes en merken. Naast overheaddeuren geleverd door collega
aanbieders kunnen wij ook alle type brandwerende deuren onderhouden en waar nodig repareren.
Informeer naar de mogelijkheden bij onze onderhoudsafdeling.

24/7

Blijvende
kwaliteit

Made in Emmeloord.
De polder is de bakermat van Damm, in 25 jaar
gegroeid tot één van de toonaangevende
fabrikanten van deuren en geveltechniek.
De productie vindt plaats in onze moderne fabriek
in Emmeloord. Bij grote projecten wordt bovendien
veel op locatie geproduceerd.
Uiteraard voldoet Damm aan de hoogste Europese
normen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

Damm
Vindt u in deze brochure niet de deur die u
nodig heeft? Damm levert maatwerk.
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak
of vraag meteen een offerte aan!

DEUREN & GEVELTECHNIEK

Postbus 181
8300 AD Emmeloord
t.

0527 201 777

f.

0527 201 747

e. info@dammdeuren.nl
w. www.dammdeuren.nl

Disclaimer: Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure.

