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Vetrotech Saint-Gobain
Als onderdeel van de Saint-Gobain Groep is 
Vetrotech wereldwijd de meest vooraanstaande 
fabrikant van brandwerend veiligheidsglas. 
Vanuit deze mondiale positie begrijpen we de 
unieke behoeften van de lokale markten. 
Wij bedienen de markten vanuit lokale kantoren 
met verkoopondersteuning en technisch advies. 
Ons internationaal georiënteerde team in 
Nederland is uw aanspreekpunt voor de Benelux 
en marinetoepassingen. 

Naast de ontwikkeling en productie van brand-
werende beglazingen dragen we op kennis-
niveau actief bij aan brandveiligheid tijdens het 
hele bouwproces: van ontwerpstadium via bouw-
stadium tot en met de gebruiksfase. Zo stellen 
we onze expertise ter beschikking aan iedereen 
die betrokken is bij de bouw, het beheer en 
preventie. Wij delen onze kennis, door middel 
van uitgebreide documentatie, informatieve web-
sites, en preventiegerichte bijeenkomsten over 
de Europese regelgeving. Voorts hebben wij 
zitting in diverse commissies, zoals BBN, NEN 
en Bouwen met Staal. Dat alles met het oog op 
maximale brandveiligheid.

Onze innovatieve producttechnologieën en -pro-
cessen maken onze aanpak uniek. Zo dragen 
wij de meest geschikte oplossing aan voor alle 
brandwerendheidsklassen en kunnen wij in 
praktisch elke behoefte voorzien.

Wij certificeren ons brandwerend glas voort-
durend binnen vooraanstaande brandwerende 
kozijnsystemen en toepassingsgebieden. Op die 
manier kunnen wij de meest uiteenlopende toe-
passingen voor u realiseren die perfect aansluiten 
op niet-brandwerend glassoorten.

PORTA Contraflam

PYRO Contraflam 
VETRO Contraflam
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 (TM) Alle Vetrotech producten zijn CE gemarkeerd 
en geproduceerd in onafhankelijk geauditete producties

Ondanks dat brand- en bouwvoorschriften steeds strenger worden, 
verlangt u zoveel mogelijk vrijheid, ook als het gaat om de toepassing 
van brandwerend glas. Vetrotech biedt u niet alleen de vereiste veiligheid, 
maar ook de creatieve speelruimte die u wenst. Want dankzij ons 
voortdurend innovatieve streven bieden wij u optimale brandwerende 
producten voor alle mogelijke toepassingen, ook voor de meest 
complexe. Zoals de LUNAX Contraflam Deuren, een nieuw en eigentijds 
programma van volledig glazen, brandwerende deuren. 

Vetrotech introDUceert De LUnaX 
contrafLam Serie:
branDWerenDe DeUren Voor oPtimaLe 
tranSParantie
Licht en transparantie zijn essentiële elementen in de hedendaagse 
architectuur. Met de nieuwe serie profielloze en doorslaande 
LUNAX Contraflam Deuren combineert u optimale brandveiligheid met 
maximale lichtinval in zowel houten, stalen als gemetselde constructies. 

GLaSheLDere VoorDeLen Van De nieUWe 
LUnaX contrafLam DeUren
• Puur functionele, dus neutrale vormgeving;
• Volledige transparante elegantie, want één strak glazen vlak met 
   onopvallende deurklemmen aan onder- en bovenzijde;
• Doorslaand, dus onafhankelijk van vlucht- en gebruiksrichting;
• Slank deurkader met uitzetstrips; 
• Zelfsluitend door vloerveer of deursluiter;
• Voor elke deurgreep geschikt, dus voor ieder gewenst persoonlijk accent;
• Geschikt voor de classificaties E, EW en EI².

VETROTECH OPENT NIEUWE DEUREN 
NAAR ULTIEME TRANSPARANTIE IN 
BRANDVEILIGHEIDPORTA Contraflam

VETRO Contraflam
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GeharD GLaS bieDt 
Permanent VoorDeLen
Al onze producten bieden het “gehard glas 
voordeel”: gehard veiligheidsglas dat 
“Real life” ontberingen weerstaat. 
Ook de nieuwe serie LUNAX Contraflam 
Deuren is uit gehard brandwerend veilig-
heidsglas vervaardigd. Met alle voordelen 
van dien:

•  Tijdens transport, dankzij de speciale 

 verpakking voor schokbestendig en 

 “zorgeloos” transport, laden en lossen.

•  Tijdens de verwerking, omdat robuuster  
 glas minder kans heeft op beschadiging  
 tijdens routinematige opslag en verwerking  
 op de bouwplaats.

• Tijdens installatie voorkomt hogere breuk- 
 weerstand kostbare vertragingen, wat een 
 succesvolle afronding van het project 

 bevordert.

•  Bij eindgebruik betekent gehard glas  
 minder kosten voor onderhoud in facilitair  
 management en minder blootstelling aan  
 verzekeringstechnische risico’s.

UW LUNAX CONTRAFLAM 
DEUR BIEDT 
EXTRA BESCHERMING
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VOOR ELKE CLASSIFICATIE 
EEN EIGEN 
LUNAX CONTRAFLAM DEUR

mULtifUnctioneLe branDVeiLiGheiD
Aangaande brandveiligheid kent de Europese regelgeving drie verschil-
lende classificaties, te weten E (stabiliteit), EW (stabiliteit en stralings-
beperking) en EI (stabiliteit en temperatuursisolatie). 
Voor elke classificatie biedt Vetrotech u een speciaal daarvoor ontwikkel-
de deur uit de LUNAX Contraflam Serie, respectievelijk de LUNAX PYRO 
Contraflam, de LUNAX VETRO Contraflam en de 
LUNAX PORTA Contraflam. Elk type deur is tweezijdig brandwerend 
en als zodanig als complete constructie uitvoerig getest. 
Met resultaat, want de hele serie voldoet ruimschoots aan de Europese 
norm EN 1634. U vindt dus in het LUNAX Contraflam Assortiment een 
deurensysteem binnen elke classificatie. Over multifunctioneel gesproken.

comPLeter Dan comPLeet
Naast de brandwerende eigenschappen, voldoet de LUNAX 
Contraflam Serie aan alle hedendaagse technische eisen. Kwaliteit en 
gebruiksgemak staan daarbij voorop, evenals de keuze in toepassings-
mogelijkheden. 
Uiteraard wordt de deur als compleet systeem geleverd, inclusief 
bevestigingsmateriaal, vloerveer of deursluiter, metalen glasinklem-
mingen voor boven en onder in iedere gewenste RAL-kleur, het 
deurkader met uitzetstrips en desgewenst met deurgreep al dan 
niet met slotcombinatie naar keuze. Kortom, inclusief de esthetische 
kwaliteiten is een LUNAX Contraflam Deur niet alleen brandveilig en 
bedrijfszeker, maar ook heel eigentijds en multifunctioneel. Dat maakt 
het LUNAX Contraflam Systeem wel heel compleet. 

 
Vetrotech Saint-Gobain is onderdeel van de Saint-Gobain Group,  
’s werelds grootste glasproducent. Vanuit de behoefte in de markt naar 
een specialist op het gebied van brandwerend glas is Vetrotech  
Saint-Gobain ontstaan. Wij richten ons uitsluitend op de ontwikkeling van 
multifunctionele, UV-bestendige brandwerende veiligheidsbeglazingen. 
Hierin zijn wij uniek, want waar bij anderen brandwerend glas slechts 
een onderdeel van het assortiment is, zijn wij daar in gespecialiseerd

         Stabiliteit 
          rookwerende klasse

          Stabiliteit en stralingsbeperking
           brandwerende klasse

         Stabiliteit en temperatuursisolatie
          brandwerende klasse met verhoogde          
          brandveiligheid

UW LUNAX CONTRAFLAM 
DEUR BIEDT 
EXTRA BESCHERMING

Drie eUroPeSe cLaSSificatieS

De constructie beschermt tegen brandoverslag 
en -doorslag en het doordringen van aanzien-
lijke hoeveelheden gas aan de niet-brandzijde. 

Meer nog dan stabiliteit biedt de constructie 
een dusdanige bescherming dat warmtestraling 
aan de niet-brandzijde gedurende bepaalde 
tijd onder de waarde van 15 kW/m2 blijft.

Naast stabiliteit zorgt de constructie ervoor 
dat de temperatuur aan de niet-brandzijde 
gedurende bepaalde tijd niet stijgt boven een 
bepaalde waarde (140ºC gemiddeld over 
de totale oppervlakte en 180ºC op een 
bepaald punt).
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Met de LUNAX PYRO Contraflam combineert u optimale brandveiligheid 
met een uitermate strakke volglazen deur. De LUNAX PYRO Contraflam 
is speciaal ontwikkeld voor de hedendaagse architectuur, waarin licht en 
ruimte een vereiste zijn. De LUNAX PYRO Contraflam voldoet volledig aan 
de Europese richtlijnen conform de classificatie E en is zodoende zeer 
geschikt voor rookwerende deuren in een (extra) beschermde vluchtroute.

SPecificatieS 
ALGEMEEN
Type  LUNAX PYRO Contraflam
Classificatie  E30 / E60
Model  enkele, doorslaande binnendraaideur 
  volledig beglaasd
  brandwerend
Uitvoering foto  stalen deurkader met uitzetstrips
  pivot scharnier 
  metalen glasklemmingen 
DEURBLAD
Glas  Contraflam 30, brandwerend
Dikte  ±16mm
Totale dikte  ±24mm
Geteste breedte  ≤1000mm
Geteste hoogte  ≤2300mm
U-waarde  ±4,8W/m²K
Gewicht  ±40kg/m²
Toepassingstemperatuur +45oC tot -10oC
DRAAIMECHANISME
Glasinklemming  LUNAX PYRO Contraflam 
  met onder- en bovenpivot
Pivotafstand  minimaal 25mm vanaf de glasrand
Kleur  RAL, naar keuze
Vloerveer  Dorma BTS75 V (zonder vastzetting)
  Dorma BTS80 EMB (met vastzetting)
GETESTE DEURKADERS 
Staal  E30 / E60
  afmeting 64x84mm
Hardhout (Meranti)   E30 / E60
  afmeting 40x80mm
  volumieke massa >600kg/m³
Ondersteuningsconstructie  E30 / E60
  volumieke massa >625kg/m³
Incl. zwelstrips  28mm breed
OPTIES
Ruime keuze uit deurgrepen en sloten

PYRO Contraflam DE EIGENTIjDSE TOEPASSING
van de classificatie E



pagina 8

VETRO Contraflam
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De LUNAX VETRO Contraflam is een typisch voorbeeld van uniek 
eigentijds design. Ook deze volledig strakke glazen deur combineert 
brandveiligheid met maximale transparantie. Met dit deursysteem komt u 
volledig tegemoet aan alle brandveiligheidsnormen binnen de 
EW clasificatie. De LUNAX VETRO Contraflam is uitermate geschikt voor 
(sub)brandcompartimentscheidingen en (extra) beschermde vuchtroutes.

SPecificatieS 
ALGEMEEN
Type  LUNAX VETRO Contraflam
Classificatie  EW30 / EW60
Model  enkele, doorslaande binnendraaideur 
  volledig beglaasd
  brandwerend
Uitvoering foto  hardhouten deurkader met uitzetstrips
  pivot scharnier 
  metalen glasklemmingen 
DEURBLAD
Glas  Contraflam 30, brandwerend
Dikte  ±16mm
Totale dikte  ±24mm
Geteste breedte  ≤1000mm
Geteste hoogte  ≤2300mm
U-waarde  ±4,8W/m²K
Gewicht  ±40kg/m²
Toepassingstemperatuur +45oC tot -10oC
DRAAIMECHANISME
Glasinklemming  LUNAX VETRO Contraflam 
  met onder- en bovenpivot
Pivotafstand  minimaal 25mm vanaf de glasrand
Kleur  RAL, naar keuze
Vloerveer  Dorma BTS75 V (zonder vastzetting)
  Dorma BTS80 EMB (met vastzetting)
GETESTE DEURKADERS 
Hardhout (Meranti)   EW30 / EW60
  afmeting 40x80mm 
  volumieke massa >600kg/m³ 
Staal  EW30 / EW60 
  afmeting 64x84mm
Ondersteuningsconstructie  EW30 / EW60
  volumieke massa >625kg/m³
Incl. zwelstrips  28mm breed
OPTIES
Ruime keuze uit deurgrepen en sloten

VETRO Contraflam HET HEDENDAAGSE GEZICHT 
van de classificatie EW 
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LESS IS MORE  
binnen de classificatie EI

De LUNAX PORTA Contraflam voldoet aan de meest strenge brandveilig-
heidseisen, te weten de classificatie EI. Binnen de hedendaagse 
architectuur leent de LUNAX PORTA Contraflam zich uitstekend voor 
een geslaagde combinatie van opperste brandveiligheid en een strak, 
transparant interieur vol licht en ruimte. De meest brandveilige oplossing 
voor gebouwen die een verhoogde brandveiligheidseis verlangen.

SPecificatieS 
ALGEMEEN
Type  LUNAX PORTA Contraflam
Classificatie  EI230 / EI245
Model  enkele, doorslaande binnendraaideur 
  volledig beglaasd
  brandwerend
Uitvoering foto  ondersteuningsconstructie met uitzetstrips
  pivot scharnier 
  metalen glasklemmingen 
DEURBLAD
Glas  Contraflam 30, brandwerend
Dikte  ±16mm
Totale dikte  ±24mm
Geteste breedte  ≤1000mm
Geteste hoogte  ≤2300mm
U-waarde  ±4,8W/m²K
Gewicht  ±40kg/m²
Toepassingstemperatuur  +45oC tot - 10oC
DRAAIMECHANISME
Glasinklemming  LUNAX PORTA Contraflam 
  met onder- en bovenpivot
Pivotafstand  minimaal 25mm vanaf de glasrand
Kleur  RAL, naar keuze
Vloerveer  Dorma BTS75 V (zonder vastzetting)
  Dorma BTS80 EMB (met vastzetting)
GETESTE DEURKADERS 
Ondersteuningsconstructie  EI230
  volumieke massa >625kg/m³
Hardhout (Meranti)   EI245
  afmeting 40x80mm
  volumieke massa >600kg/m³
Staal  EI245
  afmeting 64x84mm
Incl. zwelstrips  28mm breed
OPTIES
Ruime keuze uit deurgrepen en sloten

PORTA Contraflam



Vetrotech Saint-Gobain Benelux
Hulsenweg 21, NL-6031 SP Nederweert

Postbus 15, NL-6000 AA Weert
Tel: +31 (0)495 57 44 35 / +32 (0)3 227 55 07

Fax: +31 (0)495 57 44 36 / +32 (0)3 227 55 08
vetrotech.benelux@saint-gobain.com 

www.vetrotech.com

Vetrotech Saint-Gobain International AG, Pyroswiss®, Vetroflam®, 
Contraflam®, Lunax Contraflam® and all devices and logos 

are registered trademarks of Vetrotech Saint-Gobain.

February 2014. The information contained in this publication is correct at 
the time of going to print. Such information may be subject to change and 

products may be modified, supplemented or withdrawn by 
Vetrotech Saint-Gobain without prior knowledge.

 (TM) Alle Vetrotech producten zijn CE gemarkeerd en 
geproduceerd in onafhankelijk geauditete producties




