
60 minuten brandwerende stalen deuren

Unieke montageset 
voor staal en beton

Stalen deuren



De 60 minuten brandwerende stalen deuren zijn dankzij de stabiele constructie uitermate geschikt als binnen- of 
buitendeur. Door de speciale afmetingen bieden de loopdeuren in nagenoeg iedere situatie een oplossing. De 
deur is standaard leverbaar met een hoekkozijn. Optioneel kan het hoekkozijn worden uitgebreid met een set 
voor staalmontage of worden vervangen door een blokkozijn. Uiteraard zijn de deuren ook in een buitenstandaard 
maatvoering leverbaar. De deurbladvulling is voorzien van minerale wol en het deurblad is driezijdig voorzien van 
Palusol opschuimstrip. Goedgekeurd volgens EN-1634-1. 

Maatvoering 

Deurblad
DIN richting bij bestelling opgeven

Grondlaklaag RAL 9016

Vulling minerale wol

Dikte/opdek 52 mm, 3-zijdig dikke opdek

Plaatdikte 1 mm verlijmd

Scharnieren 2 stuks constructiescharnieren

Veiligheidspennen 1 stuks tot 2125 mm hoog (hoger 2 stuks)

Garnituur zwarte ronde kruk / kruk met stalen kern

Slot profielcilinderslot met wissel (exclusief cilinder)

Sluiting deurdranger

Glassectie buitenstandaard 460 x 610 mm / 460 x 910 mm

Kozijn
Standaard hoekkozijn 1,5 mm

Optie tegenkozijn, muuromvattend of blokkozijn

Brandwerende vulling kozijnen te vullen met mortel of steenwol met een volumieke massa van 150 kg/m3

Afdichting 3-zijdig EPDM

Montage verdekte montage (geperforeerde gaten in zijkozijn en afdekdopjes)

Vrije doorgang 2300 mm standaard leverbaar

1-vleugelig Bestelmaat Dagmaat staalconstructie Dagmaat steenachtig Buitenwerkse kozijnmaat

   875 x 2125   922 x 2146 885 x 2130 957 x 2185

 1000 x 2125 1047 x 2146 1010 x 2130 1082 x 2185

 1000 x 2350 1047 x 2371 1010 x 2355 1082 x 2410

*1018 x 2359 1065 x 2380 1028 x 2364 1100 x 2400

Buitenwerkse kozijnmaat (hoogte) is incl. 20 mm instortdorpel. Getoond is slechts een klein deel van de 
mogelijke maten. Neem contact op met onze afdeling verkoop voor andere maten. 
*Maatvoering staalconstructie 1018 x 2359/2168 x 2359 montage op afgewerkte vloer (excl. instortdorpel).  

2-vleugelig Bestelmaat Dagmaat staalconstructie Dagmaat steenachtig Buitenwerkse kozijnmaat

2000 x 2125 2047 x 2146 2010 x 2130 2082 x 2185

2125 x 2125 2172 x 2146 2135 x 2130 2207 x 2185

2000 x 2350 2047 x 2371 2010 x 2355 2082 x 2410

*2168 x 2359 2215 x 2380 2178 x 2364 2250 x 2400

Novoferm biedt voor iedere situatie een passende oplossing. Desgewenst kan de deur geleverd worden:  
● in vrijwel iedere RAL-kleur (aflak) 
● verschillende beglazingsvarianten 
● diverse krukgarnituren en pushbars; uitgevoerd in kunststof, aluminium of RVS 
● deurdranger 
● stormketting 
● antipaniek slot en garnituur 
● knopcilinder 

Keuzemogelijkheden



Novoferm kan de deur desgewenst inclusief montage leveren. Novoferm monteurs 
hebben vakkennis en bieden eersteklas service. Op aanvraag kan Novoferm ook voor 
de gehele afwerking zorgdragen (bijvoorbeeld afpurren en plaatsen hoeklijnen).  
Indien u zelf gaat monteren adviseren u eerst de instructievideo hiervan op onze 
website te bekijken: www.novoferm.nl

Novoferm heeft een unieke montageset ontwikkeld voor staal- en steenachtige  
constructies. Door gebruik te maken van deze set wordt het eenvoudiger om de  
deur te monteren waardoor montagetijd bespaard wordt. 

De montageset bestaat uit:  
● voorgeboorde gaten in de zijstijlen van het kozijn 
● kunststof doppen ter afwerking voorgeboorde gaten 
● adapter t.b.v. uitvulling ruimte kozijn en montagekader (zie tekening, zijkozijn) 
● losse onderdorpel  
● bevestigingsmiddelen (bijv. staalparkers) 

Montage

Inbouwtekeningen (inbouw staal)

Montageset staal- en steenachtige constructies Montage in steen

Adapter

Eénvleugelige deuren
 Verticaal zijaanzicht

 Verticaal zijaanzicht

Horizontaal bovenaanzicht

Horizontaal bovenaanzicht
Tweevleugelige deuren

staalconstructie

hoeklijn door derden



Novoferm Nederland BV 

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo 

Postbus 220, 7600 AE Almelo 

Telefoon: +31 (0)546 580 680   Fax: +31 (0)88 8888 580 

E-mail: woningbouw@novoferm.nl

Novoferm biedt meer... 
Bekijk ons website www.novoferm.nl
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www.novoferm.nl

Toegangsdeuren parkeerruimten
• trafimatic

• trafimatic Plus

Tocht- en snelroldeuren
• strokengordijnen

• pendeldeuren

• snelroldeuren

Stalen deuren 
• MZ

• brand- en rookwerend

• inbraakwerend 

• geluidswerend

Industriedeuren
• sectionaaldeuren

• roldeuren

Vlieringtrappen en dakluiken
• 1- 2- of 3-delig houten vlieringtrappen

• stalen vlieringtrappen

• aluminium schaartrappen

• platdak- en vluchtuitgang 

Laad- en lossystemen
• levellers

• shelters

• seals

• units

• sluizen

Brandwerende deuren/puien
• brandwerende overheaddeuren

• brandwerende roldeuren 

• brandwerende roldoeken 

• brandwerende schuifdeuren

• brand- en rookwerende puien

Garagedeuren
• sectionaaldeuren

• kanteldeuren

• openslaande garagedeuren

• garage roldeuren

• aandrijvingen

  Uw erkend Novoferm dealer: 

Vraag naar onze 
uitgebreide service 
mogelijkheden


