
Brandvertragende roldeur ZonEx PE-RD-60

Standaard specificaties

De ZonEx PE-RD-60 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst 
doeltreffend. Een uitstekende 60 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als
normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een 
branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom 
de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem te 
bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Behuizing en geleiders optioneel 
leverbaar in elke standaard RAL kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.
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Indicatieve afmetingen consoleplaat

hoogte rolhek ( h x d )
<5470

( h x d )
<5970

( h x d )
<6220

( h x d )
<6470

<  1660 605 x 400 640 x 400 640 x 400 640 x 400
< 2860 655 x 450 690 x 450 690 x 450 690 x 450
< 4035 765 x 500 765 x 500 765 x 500 765 x 500
< 4510 790 x 550 790 x 550 790 x 550 790 x 550
< 4735 815 x 550 815 x 550 815 x 550 815 x 550
< 4925 815 x 550 815 x 550 875 x 600 875 x 600
< 5200 850 x 600 850 x 600 850 x 600 850 x 600

montagevlakken (MVL / MVR )

breedte oppervlakte standaard noodhandb.
<  6800 < 41 m2 165 mm 165 mm

Verticale doorsnede PE-R-60 
montage op de dag

D

H

Horizontale doorsnedePE-RD-60
montage op de dag

Systeem breedte

60

Montagevlak
Links

Montagevlak
Rechts

Dagmaat breedte        

Functionaliteit
Brandwerende roldeur, 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 alle soorten wand- en 
gevelopeningen en brandcompartimentering. 
Geschikt voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

Keuring
Getest en goedgekeurd door TNO/Efectis volgens de
Nederlandse norm NEN 6069. 
Behaalde brandwerendheid: EW60.

Uiterlijke kenmerken
Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, 
verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met 
een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige 
rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige 
isolerende materialen. De profielen zijn over de 
gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. 
Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. 
labyrintprofielen.

Kleurafwerking
Standaard geleverd in verzinkt staal. Behuizing en
geleiders optioneel in elke standaard RAL kleur.

Bewegingstelsel
Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen
as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor,
afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel
zelfsluitende aandrijving mogelijk. 
Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de 
profielen in de zijgeleiding.

Eigenschappen

Onderhoud
Voor brandafscheidingen geldt een wettelijk 
verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie 
afhankelijk van gebruiksintensiteit, 
gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Bediening
De roldeur kan worden aangesloten op elk 
brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien 
van  standalone brandmelders. Bij brandmelding of 
optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur 
automatisch sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik 
kunnen allerlei bedieningselementen worden 
toegepast.

Kwaliteit
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.



Brandvertragende roldeur ZonEx PE-RD-90

Standaard specificaties

De ZonEx PE-RD-90 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst 
doeltreffend. Een uitstekende 90 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als 
normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een 
branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom 
de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem
te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL 
kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.
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Tot een breedte 6893 mm

Hoogte/dag Lagerplaat

3699 / 2971 450 x 592

4999 / 4206 500 x 642

5499 / 4681 550 x 692

7027 / 6106 600 x 742

8480 / 7626 650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976 350 x 492

2499 / 1831 400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976 350 x 509

2499 / 1831 400 x 559

3599 / 2876 450 x 609

4999 / 4206 500 x 659

5499 / 4681 550 x 709

6920 / 6011 600 x 759



Indicatieve afmetingen consoleplaat

hoogte rolhek ( h x d )
<5470

( h x d )
<5970

( h x d )
<6220

( h x d )
<6470

<  1660 605 x 400 640 x 400 640 x 400 640 x 400
< 2860 655 x 450 690 x 450 690 x 450 690 x 450
< 4035 765 x 500 765 x 500 765 x 500 765 x 500
< 4510 790 x 550 790 x 550 790 x 550 790 x 550
< 4735 815 x 550 815 x 550 815 x 550 815 x 550
< 4925 815 x 550 815 x 550 875 x 600 875 x 600
< 5200 850 x 600 850 x 600 850 x 600 850 x 600

montagevlakken (MVL / MVR )

breedte oppervlakte standaard noodhandb.
<  6800 < 41 m2 165 mm 165 mm

Verticale doorsnede PE-RD-90
montage op de dag

D

H

Horizontale doorsnede PE-RD-90 montage 
op de dag

Systeem breedte

60

Montagevlak
Links

Montagevlak
Rechts

Dagmaat breedte        

Functionaliteit
Brandwerende roldeur 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 alle soorten wand- en 
gevelopeningen en brandcompartimentering. 
Geschikt voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

Keuring
Door TNO/Efectis getest en goedgekeurd volgens de
Europese norm 1634-1. Behaalde brandwerendheid
volgens EN 13501-2: EW90.

Uiterlijke kenmerken
Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, 
verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met 
een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige 
rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige 
isolerende materialen. De profielen zijn over de 
gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. 
Wandafdichting tegen vlamdoorslag 
d.m.v. labyrintprofielen.

Kleurafwerking
Standaard geleverd in verzinkt staal. 
Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel
Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen
as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor,
afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel
zelfsluitende aandrijving mogelijk. 
Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de 
profielen in de zijgeleiding.

Eigenschappen

Onderhoud
Voor brandafscheidingen geldt een wettelijk 
verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie 
afhankelijk van gebruiksintensiteit, 
gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Bediening
De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of
rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel
bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch
sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei
bedieningselementen worden toegepast.

Kwaliteit
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.



Brandwerende roldeur ZonEx PE-RD-120

Standaard specificaties

De PE-RD-120 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst 
doeltreffend. Een uitstekende 120 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als 
normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een 
branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom 
de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem te 
bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.
Op maat gemaakt voor elke vraag.
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64 80
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totaalbreedte
Ter hoogte van omrolmechanisme
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Tot een breedte 6893 mm

Hoogte/dag Lagerplaat

3699 / 2971 450 x 592

4999 / 4206 500 x 642

5499 / 4681 550 x 692

7027 / 6106 600 x 742

8480 / 7626 650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976 350 x 492

2499 / 1831 400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976 350 x 509

2499 / 1831 400 x 559

3599 / 2876 450 x 609

4999 / 4206 500 x 659

5499 / 4681 550 x 709

6920 / 6011 600 x 759



Indicatieve afmetingen consoleplaat

hoogte rolhek ( h x d )
<5470

( h x d )
<5970

( h x d )
<6220

( h x d )
<6470

<  1660 605 x 400 640 x 400 640 x 400 640 x 400
< 2860 655 x 450 690 x 450 690 x 450 690 x 450
< 4035 765 x 500 765 x 500 765 x 500 765 x 500
< 4510 790 x 550 790 x 550 790 x 550 790 x 550
< 4735 815 x 550 815 x 550 815 x 550 815 x 550
< 4925 815 x 550 815 x 550 875 x 600 875 x 600
< 5200 850 x 600 850 x 600 850 x 600 850 x 600

montagevlakken (MVL / MVR )

breedte oppervlakte standaard noodhandb.
<  6800 < 41 m2 165 mm 165 mm

Verticale doorsnede RD120 
montage op de dag

D

H

Horizontale doorsnede S108(R)
montage op de dag

Systeem breedte

60

Montagevlak
Links

Montagevlak
Rechts

Dagmaat breedte        

Functionaliteit
Brandwerende roldeur 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 alle soorten wand- en 
gevelopeningen en brandcompartimentering. 
Geschikt voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

Keuring
Getest en goedgekeurd door TNO/Efectis volgens de
Nederlandse norm NEN 6069. 
Behaalde brandwerendheid: EW120.

Uiterlijke kenmerken
Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, 
verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met 
een wanddikte van 1,25 mm. Deze dubbelwandige 
rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige 
isolerende materialen. De profielen zijn over de 
gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. 
Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. 
labyrintprofielen.

Kleurafwerking
Standaard geleverd in verzinkt staal. 
Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel
Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen
as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor,
afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel
zelfsluitende aandrijving mogelijk. Een drukrol zorgt
voor het correct inlopen van de profielen in de
zijgeleiding.

Eigenschappen

Onderhoud
Voor brandafscheidingen geldt een wettelijk 
verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie 
afhankelijk van gebruiksintensiteit, 
gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Bediening
De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of
rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel
bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch
sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei
bedieningselementen worden toegepast.

Kwaliteit
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.



Bedrijfsdeuren

ZonEx PE-RD-E160

Brandwerende roldeur ZonEx PE-RD-E160

Standaard specificaties

De ZonEx PE-RD-EI60 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard de beste en enige 
brandwerende roldeur die voldoet aan de strenge EI60 norm en tevens geschikt is voor PGS ruimten. 
Toepasbaar in alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de 
roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt 
vlamdoorslag. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur. 
Op maat gemaakt voor elke vraag.

Tot een breedte 6893 mm

Hoogte/dag Lagerplaat

3699 / 2971 450 x 592

4999 / 4206 500 x 642

5499 / 4681 550 x 692

7027 / 6106 600 x 742

8480 / 7626 650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976 350 x 492

2499 / 1831 400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976 350 x 509

2499 / 1831 400 x 559

3599 / 2876 450 x 609

4999 / 4206 500 x 659

5499 / 4681 550 x 709

6920 / 6011 600 x 759

dagmaatbreedte

64 80

80 80 8080

8064

zichtzijde

dagmaatbreedte

totaalbreedte
Ter hoogte van omrolmechanisme
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Indicatieve afmetingen consoleplaat

hoogte rolhek ( h x d )
<5470

( h x d )
<5970

( h x d )
<6220

( h x d )
<6470

<  1660 605 x 400 640 x 400 640 x 400 640 x 400
< 2860 655 x 450 690 x 450 690 x 450 690 x 450
< 4035 765 x 500 765 x 500 765 x 500 765 x 500
< 4510 790 x 550 790 x 550 790 x 550 790 x 550
< 4735 815 x 550 815 x 550 815 x 550 815 x 550
< 4925 815 x 550 815 x 550 875 x 600 875 x 600
< 5200 850 x 600 850 x 600 850 x 600 850 x 600

montagevlakken (MVL / MVR )

breedte oppervlakte standaard noodhandb.
<  6800 < 41 m2 165 mm 165 mm

Verticale doorsnede RD 60
montage op de dag

D

H

Horizontale doorsnede S108(R)
montage op de dag

Systeem breedte

60

Montagevlak
Links

Montagevlak
Rechts

Dagmaat breedte        

Functionaliteit
De hoogwaardig isolerende kern en speciale 
vlamkering zorgen voor een uitstekende 
brandwerende afdichting.

Toepasbaarheid
Brandveilig afsluiten van alle soorten (binnen-) 
wandopeningen en voor brandcompartimentering. 
Geschikt voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

Keuring
Getest en goedgekeurd volgens de Europese norm
1634-1. Behaalde brandwerendheid volgens EN
13501-2: EI60.

Uiterlijke kenmerken
Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, 
verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met 
een wanddikte van 0,8 mm. Deze dubbelwandige 
rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige 
isolerende materialen. De profielen zijn over de 
gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden.

Kleurafwerking
Standaard geleverd in verzinkt staal. 
Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel
Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen
as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor,
afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel
zelfsluitend d.m.v. zwaartekracht mogelijk. Een 
drukrol zorgt voor het correct inlopen van de 
profielen in de zijgeleiding en voor 
vlamafdichting t.h.v. de latei.

Bediening
De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of
rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel
bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch
sluiten.

Eigenschappen

Onderhoud
Voor brandafscheidingen geldt een wettelijk 
verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie 
afhankelijk van gebruiksintensiteit, 
gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Kwaliteit
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.

Afmetingen
Breedte tot 12 m. Hoogte tot 6 m. 
Dikte deurblad 62 mm.




