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Comfortabel en veilig de deur uit.
De DOMUS DOOR is gebouwd en getest als compleet element. Deze stalen combinatie

verenigd diverse eigenschappen in één product. Zo houden de deuren niet alleen inbrekers tegen,

maar zijn deze ook isolerend, geluid-, rook- en brandwerend, conform de Europese Norm.

BRANDWEREND
EN1634-1  -  EW60 / EW120

ROOKWEREND
EN1634-3  -  Sa / S200

GELUIDSWEREND
± RW 40dB  -  Optioneel RW 44dB

INBRAAKWEREND
EN1627  -  RC2 / RC3 / RC4

DUURZAAM
Vormvast element  -  MJOP

Wanneer veiligheid
prioriteit heeft.



Houd ongewenste 
gasten buiten de deur.
Uiteraard wilt u met een gerust hart thuis kunnen zitten of 

juist even uit huis gaan. De DOMUS DOOR wordt standaard 

uitgerust met 3 dievenklauwen, veiligheidsbeslag met 

kerntrekbeveiliging en een automatisch vergrendelende 

meerpuntssluiting. Hierdoor is uw deur altijd volledig 

afgesloten, wanneer u deze dichtduwt. 

Verkrijgbaar in RC2, RC3 en zelfs RC4. 

Hét deur-/kozijnelement 
dat levens redt.
Het stalen deur-/kozijnelement is vervaardigd van kwalitatief 

hoogwaardig staal en daarmee zeer vormvast. Dit, gecombineerd 

met de steenwolisolatie, geeft de DOMUS DOOR uitstekende 

brandwerende eigenschappen. Zowel voor brand van buiten- als 

van binnenuit!

De DOMUS DOOR vertraagt vuur met minimaal 60 minuten (EW60).

Er is zelfs een upgrade mogelijk naar een brandwerendheid van 

120 minuten (EW120).

VOLLEDIG SET MET DEUR, KOZIJN, VALDORPEL

EN MEERPUNTSSLUITING

Een lange levens-

duur door gebruik 

van hoogwaardige 

componenten.

Inbraakwerend:
  - RC3 / RC4 conform  EN 1627
Geluidswering:
  - Rw 44dB
RVS pakket:
  - RVS 3D scharnieren en RVS sluitplaat
Kozijnen:
  - Muuromvattendkozijn
Deurdranger:
  - Opbouw (glijrail)
  - Inbouw
  - Automaat
Sloten:
  - Elektrisch met afstandbediening
Beslag:
  - Aluminium
  - RVS

Opties:

•

•

•

•

•

•

•

Dievenklauwen

Bij gesloten toestand grijpen de 

dievenklauwen in het kozijn en 

bieden extra bescherming tegen 

3D scharnieren

Montagevriendelijk. Een 

innovatie die het achteraf 

instellen van de deurvleugel in

3 richtingen mogelijk maakt. 

Standaard in slanke verzinkte 

uitvoering met RVS als optie.

Valdorpel

De toegepaste valdorpel zorgt 

voor een energiebesparende, 

barrierevrije en rolstoelvriendelijke 

doorgang, die goed afsluit tegen 

tocht, geluid en geurtjes.

Meervoudige vergrendeling

Wij maken uitsluitend gebruik van 

hoogwaardige onderdelen. Zo 

beschikt de DOMUS DOOR over een 

HMB automatisch vergrendelende 

meerpuntssluiting. Hierdoor is uw 

deur altijd volledig afgesloten, 

wanneer u deze dichtduwt.

Opdek deurblad

Met het 62 mm dikke deurblad 

beter beschermd bij brand, rook, 

geurtjes en geluid. Het element is 

minimaal 60 minuten brandwerend.

Storende geluiden
behoren tot het verleden.
De DOMUS DOOR heeft een uitstekende geluidsdemping van minimaal RW 40dB. Mochten er 

hogere geluidseisen worden gesteld, dan is het mogelijk om te kiezen voor een geluidsreductie 

van minimaal RW 44dB. Hiermee garandeert u een optimale geluidscomfort.

Extra Beschermde Vluchtroute  EBV
Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status extra beschermde vluchtroute 

geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die 

mogen worden toegepast.

De DOMUS DOOR beschikt over brandklasse A. Één van de eisen van brandklasse A 

materialen is dat deze een zeer geringe vuurbelasting dienen te bezitten. Hiermee is de 

DOMUS DOOR zeer geschikt voor toepassing in extra beschermde of veiligheidsvluchtroutes.
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Inbraakwerend:
  - RC3 / RC4 conform  EN 1627
Geluidswering:
  - Rw 44dB
RVS pakket:
  - RVS 3D scharnieren en RVS sluitplaat
Kozijnen:
  - Muuromvattendkozijn
Deurdranger:
  - Opbouw (glijrail)
  - Inbouw
  - Automaat
Sloten:
  - Elektrisch met afstandbediening
Beslag:
  - Aluminium
  - RVS

Opties:

•

•

•

•

•

•

•

Storende geluiden
behoren tot het verleden.
De DOMUS DOOR heeft een uitstekende geluidsdemping van minimaal RW 40dB. Mochten er 

hogere geluidseisen worden gesteld, dan is het mogelijk om te kiezen voor een geluidsreductie 

van minimaal RW 44dB. Hiermee garandeert u een optimale geluidscomfort.

Extra Beschermde Vluchtroute  EBV
Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status extra beschermde vluchtroute 

geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die 

mogen worden toegepast.

De DOMUS DOOR beschikt over brandklasse A. Één van de eisen van brandklasse A 

materialen is dat deze een zeer geringe vuurbelasting dienen te bezitten. Hiermee is de 

DOMUS DOOR zeer geschikt voor toepassing in extra beschermde of veiligheidsvluchtroutes.
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Gaat makkelijk een 
leven lang mee.

Door het onderhoudsarme karakter van het 

complete element is de DOMUS DOOR zeer 

geschikt voor appartementen. 

Een woningtoegangsdeur moet er niet alleen mooi 

uitzien, maar ook probleemloos functioneren.

De zeer robuuste en toch licht bedienbare deur is 

uitgerust met een valdorpel. De valdorpel zorgt 

voor een barrierevrije en rolstoelvriendelijke 

doorgang. Hiermee is het complete element ook 

zeer geschikt voor mindervaliden en senioren.

Gaat makkelijk een 
leven lang mee.

Door het onderhoudsarme karakter van het 

complete element is de DOMUS DOOR zeer 

geschikt voor appartementen. 

Een woningtoegangsdeur moet er niet alleen mooi 

uitzien, maar ook probleemloos functioneren.

De zeer robuuste en toch licht bedienbare deur is 

uitgerust met een valdorpel. De valdorpel zorgt 

voor een barrierevrije en rolstoelvriendelijke 

doorgang. Hiermee is het complete element ook 

zeer geschikt voor mindervaliden en senioren.
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BRANDWEREND
EN1634-1  -  EW60 / EW120

ROOKWEREND
EN1634-3   -   Sa / S200

GELUIDSWEREND
± RW 40dB  -  Optioneel RW 44dB

INBRAAKWEREND
EN1627  -  RC2 / RC3 / RC4

DUURZAAM
Vormvast element  -  MJOP

De deur die 
uw woning 
beschermt.

www.domusdoor.com
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