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Brand in je bedrijf, het zal je maar gebeuren ... 

Veiligheid begint en eindigt 
bij goede deuren.

Brandwerende deuren, die goed functioneren, zijn van 

 levensbelang. Letterlijk, omdat ze bij brand de verspreiding 

van vuur en rook aanzienlijk vertragen. Het kan nét genoeg 

zijn om uw kostbare bezit te beschermen - of nog belangrijker: 

mensenlevens redden. 

Ze zijn dan ook niet zelden verplicht; overal waar gewerkt 

wordt en op strategische plekken in bedrijfspanden.

Ook financieel wilt u zekerheid: als de branddeuren niet in 

orde zijn, keert de verzekering meestal niks uit.

Waarom Bleyenberg Deurservice?
   Dé specialist op het gebied van brand- en bedrijfsdeuren

    De voordelen van ‘altijd dichtbij ’

    Niet alleen voor nieuwe bedrijfs- of garagedeuren, 
maar ook voor onderhoud en reparatie

    Alle branddeuren van Bleyenberg voldoen aan de 
NEN 6069 en/of NEN 1634-1

BLEYENBERG BRANDDEUREN



GARAGEDEUREN  BEDRIJFSDEUREN  AANDRIJVING VAN  
HEKKEN EN POORTEN  BRANDDEUREN.

Bleyenberg Deurservice kent de weg in Noord-Nederland. Daarmee 
bedoelen we niet alleen dat we razendsnel hulp kunnen bieden, maar 
ook dat we de taal van de regio spreken, weten hoe onze klanten hier 
over hun deuren denken. Een goed verhaal over merken, typen, slimme 
innovaties, veiligheidseisen, soepele systemen en flexibele  toepassingen, 
het mág best, maar samengevat zijn we het met u eens: “Een deur 
moet goed open en dicht gaan, betrouwbaar zijn, moet heel lang 
doen waar hij voor aangeschaft is en mag geen kostenpost worden.”  

BRANDWERENDE SCHUIFDEUR 
Meestal geplaatst in doorgangen, die alleen bij brand dicht moeten. Daarom ook 

wel ‘wachtende deuren’ genoemd. Sluiten gaat snel en geruisloos, dankzij de 

 gelagerde stalen wielen. Deze solide schuifdeuren hebben een strak, onopvallend 

uiterlijk. Als ze niet ‘in functie’ zijn hoeven ze niet op te vallen en mogen ze zeker 

niet in de weg staan.

BRANDWEREND ROLLUIK 
Een veilige oplossing op verschillende plekken. Bijvoorbeeld om grote hallen te   

ver delen in kleinere compartimenten, of als hermetische afsluiting van een locatie 

met (brand)gevaarlijke stoffen. Uitgevoerd met een zware elektromotor - afhankelijk 

van eisen en risico’s ook te voorzien van een noodvoorziening, zodat het rolluik 

ook bij stroomuitval zijn werk blijft doen. 

BRANDWERENDE OVERHEADDEUR 
Afzonderlijke panelen, die meestal door een verticale geleiderail naar  boven of   

beneden schuiven. Na het openen netjes opgeslagen in de rail boven de deur,   

vandaar ‘overhead’. Uitgevoerd in staal: verzinkte plaat met een kern van  

 (brandveilig) isolatiemateriaal. 

BRANDWERENDE SCHERMEN 
De ideale oplossing voor situaties waarin de bovenruimte beperkt is: het  flexibele 

 materiaal van het scherm neemt na opening weinig plek in. Geschikt om bij brand  

ruimtes direct af te sluiten; ook te combineren met een overheaddeur of  ‘snelsluiter’, 

als extra oponthoud voor vuur en rook. 

   

BRANDWERENDE LOOPDEUREN 
Dit zijn de ‘normaal ogende’ deuren voor bijvoorbeeld kantoren, werkkamers of 

 trappenhuizen. Standaard formaat binnendeur, of naar wens helemaal op maat 

 gemaakt. Het geheim: het deurblad is een extra stevige verzinkte plaatstaal die 

 brandwerend werkt. Af te  werken in een kleur naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.
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Alle branddeuren van Bleyenberg voldoen aan de NEN 6069  
en/of NEN 1634-1.


