
Agrasteel FR 
brandwerende 
stalen deuren

Voor brandveilige stallen en 
agrarische gebouwen

Gecertificeerd 
conform 
EN 1634-1:2000

60, 90, 120 min. 
brandwerend 

FR



•  Gecertificeerd conform EN 1634-1:2000
•  Standaard RVS veerscharnier en RVS slotplaat 
•  In 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerende uitvoering
•  Standaard leverbaar in RAL 7040
•  Verkrijgbaar in diverse RAL kleuren 
•  Sparingsmaat 1090 x 2150 mm uit voorraad leverbaar
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Brandwerende deuren
Agrasteel FR 

60, 90 en 120 min. brandwerend



Het grote aantal stalbranden van de afgelopen jaren dringt aan op verscherpte regels rondom 
de brandveiligheid van stallen. Met de juiste preventiemaatregelen is veel te winnen; dat begint bij 
de juiste stalinrichting.

Agrasteel FR brandwerende deuren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar brandveiligheid 
een grote rol speelt en zijn gecertificeerd conform EN 1634-1:2000. Naast een uitstekende brand-
werendheid zijn Agrasteel deuren een aanwinst voor elk (agrarisch) gebouw door hun fraaie uitstraling.

Eigenschappen
Agrasteel 60, 90 en 120 minuten brandwerende deuren hebben een deurblad van 63 mm dik en zijn 
opgebouwd uit twee gegalvaniseerde staalplaten van 0,8 mm dik waartussen een brandwerende vulling 
is aangebracht. Het kozijn bestaat uit 1,5 mm dik staal. 

Zowel het kozijn als het deurblad zijn voorzien van een poedercoating die zorgt voor een duurzame 
en hoogwaardige bescherming. Door deze eigenschap zijn de deuren uitermate geschikt voor de  
veeteeltsector en de akkerbouw, waar ze toegepast worden in stallen en (bedrijfs)gebouwen.

De deuren zijn in de kern voorzien van een brandwerende vulling. Daarnaast is er zorgvuldig gekeken 
naar bijkomende producten die de brandveiligheid bevorderen, zoals het zwelrubber dat uitzet bij 
brand en het gips aan de zijkanten en de bovenkant van het kozijn. Ook wordt het kozijn voorzien van 
een rubber in de sponning om een goede afsluiting van de deur te bevorderen.

Speciaal voor de agrarische markt worden Agrasteel brandwerende deuren voorzien van RVS 
veerscharnieren en een slotkast met RVS voorplaat. Hierdoor zijn de deuren nog beter bestand 
tegen de omstandigheden in stallen.
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60, 90, 120 min. 
brandwerend 

FR
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•  30, 60, 90 en 120 minuten brandwerend
•  In verschillende uitvoeringen en afmetingen
•  Links en rechtsdraaiend 
•  Verkrijgbaar in diverse RAL kleuren
•  Leverbaar met verschillende accessoires
•  Leverbaar in enkele en dubbele deur uitvoering

Diverse uitvoeringen
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Agrasteel FR deuren:  
in verschillende uitvoeringen 
en afmetingen
Agrasteel FR deuren zijn leverbaar in een 30, 60, 90 en 120 minuten 
brandwerende uitvoering en worden geheel voorgemonteerd geleverd. 
Enkel de standaard meegeleverde kunststof handgrepen dienen te worden bevestigd. 
De deuren kunnen links- of rechtsdraaiend geplaatst worden. Bovendien kunnen ze op 
elke gewenste projectmaat geproduceerd worden. Naast een uitvoering met enkele deur, 
zijn Agrasteel deuren ook leverbaar met dubbele deuren. De deuren zijn verkrijgbaar in diverse 
RAL kleuren.

Accessoires:  
Onze Agrasteel FR deuren kunnen worden voorzien van diverse accessoires, waardoor elke gewenste 
uitvoering kan worden gerealiseerd: 
  
•  deurdrangers
•  brandwerend glas rond/vierkant
•  panieksluiting
•  electro-magneet

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop: 
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl

Alle deuraccessoires 
hebben het CE-keurmerk

Bekijk online
Bezoek onze website 
voor meer informatie 
en projecten.
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Bouwimpex 

Postbus 580 
3770 AN Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233 
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl
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