
LUNAX® PORTA
Volglazen brandwerende deuren voor binnentoepassing   
EI30 & niet-brandwerend



Gekenmerkt door zijn minimalistisch ontwerp, voldoen LUNAX® PORTA volglazen 
brandwerende deuren aan de hoogste architecturale verwachtingen door maximale 
transparantie te combineren met brandwerendheid voor binnentoepassingen.
 
De LUNAX® PORTA volglazen brandwerende deuren met profielloze deurbladen zijn 
zelfsluitende draai- of doorslaande deuren die de architectuur van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten voluit tot hun recht laten komen. Het symmetrische deurontwerp 
en het pivotsysteem zorgen ervoor dat de deur in beide richtingen kan openen indien 
gewenst. 

PRESTATIE 
CLASSIFICATIE

Nationale regelgeving en certificatie kan variëren. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer details over dit product in uw land.

• Stijlvolle en minimalistische brandwerende volglazen deur en met vier karakteristieke     
   discrete klemmen 
• Uitvoering als draai- of zwaaideur  
• Deurvleugel op basis van CONTRAFLAM® EN 14449 (gelaagd veiligheidsglas)
• Superieure UV-stabiliteit (5000 uren volgens EN ISO 12543-4)   
• Bewezen mechanische duurzaamheid (200,000 cycli; C5 volgens EN 16034)
• Niet-brandwerende deuren in dezelfde strakke uitstraling en met gelijke toepassings-
mogelijkheden als de brandwerende variant

VOORDELEN VAN LUNAX® PORTA DEUREN 

GOEDGEKEURDE MAXIMALE AFMETINGEN 
DEURVLEUGEL
LUNAX® PORTA 30 (EI1 )
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1150 mm 1150 mm min. 450 mm
met elektrisch 
slot > 550 mm

CONFIGURATIES

ENKELE 
DEUR

DUBBELE DEUR ASYMMETRISCHE 
DUBBELE DEUR



KENMERKEN & MAATWERK

KADERS EN DRAAGCONSTRUCTIES

HOUT (hardhout)

Duurzaam hout
(PEFC-/FSC-gecertificeerd)
Opzwellende dichting

HYBRIDE SYSTEEM

Rechthoekige stalen buis

Afwerking met metalen 
bekleding

Calciumsilicaatplaat

Opzwellende dichting

FLEXIBELE DRAAG 
CONSTRUCTIE (gipswand)

Gipsplaat

Stalen/houten profiel

Metal stud gipswand

Opzwellende dichting

LUNAX® PORTA ACCESSOIRES

Handgrepen (K-, T- and S-modellen) Sloten Hold open

Elk in drie verschillende lengtes
(aangepaste handgrepen 

op aanvraag)

ElektromagnetischElektrisch Mechanisch Elektromagnetisch

DeurstopVloerveren

DORMA/GEZE vloerveren met/zonder hold open functie 
( juiste selectie op basis van het gewicht van het deurblad)

Toepasbaar aan de 
bovenkant van het 

deurkozijn

NIEUWSTE BESCHIKBARE 
ACCESSOIRES

Raadpleeg onze webpagina met 
technische fiches of neem contact op 
met onze buitendienstmedewerkers

Glazen deurpanelen kunnen op verzoek worden uitgevoerd in SGG 
DIAMANT® glas wat een perfecte helderheid, verbeterde kleurweergave 
en een meer natuurlijke lichtinval biedt. LUNAX® PORTA kan tevens 
worden uitgevoerd in individuele (RAL) kleuren voor beslag, handgrepen 
alsook met aangepaste handgreepuitvoeringen. De LUNAX® PORTA kan 
worden gepersonaliseerd middel van een zeefdruk op het oppervlak 
of op de rand  van het glas. Ook na plaatsing in plaats van na montage 
kunnen zonder technische beperkingen decoratieve folies in elke 
vormgeving en kleur op het glazen deurblad worden aangebracht. 

Naast de brandwerende LUNAX® PORTA deur bieden wij ook een 
niet-brandwerende versie aan met dezelfde look, accessoires en 
afmetingen. Hierdoor kunnen in een project alle glazen deuren, met 
dezelfde uitstraling uitgevoerd worden.
 
Een uitgebreid netwerk van gecertificeerde installateurs, opgeleid 
door Vetrotech Saint-Gobain, verzekert u van een probleemloze 
montage, onberispelijke functionaliteit en regelmatig onderhoud 
van deurbladen en hardware. Uw Vetrotech contactpersoon kan u 
adviseren over gecertificeerde installateurs in uw regio.

     KOZIJNLOOS & 
COMPROMISLOOS
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NEEM CONTACT MET ONS OP
We verheugen ons om in uw volgende 
project licht en veiligheid te integreren. 

Voor meer productspecifieke of 
algemene vragen, gelieve dit formulier 
in te vullen: vetrotech.com/contact-us

Vetrotech Saint-Gobain Benelux
Hulsenweg 21 
6031SP Nederweert
Netherlands

Voor meer informatie, bezoek ons op 
vetrotech.com/lunax

LUNAX® PORTA brandwerende deuren combineren uw creativiteit in 
ontwerp met de vereiste veiligheidsvoorschiften op het gebied van brand- en 
doorvalveiligheid. Dankzij onze onverminderde toewijding aan innovatie, kunnen 
we u volglazen brandwerende deuren aanbieden die toepasbaar zijn in bijna 
elke denkbare uitvoering. Natuurlijk licht en een hoge transparantie zijn cruciale 
elementen geworden in de hedendaagse architectuur. Met CONTRAFLAM® 
glas als voornaamste component van een LUNAX® PORTA deur, kan u een u 
optimale brandveiligheid met maximale lichtinval combineren. De LUNAX® 
PORTA deur is uitvoerbaar met verschillende kozijn- en draagconstructies: in 
hout, staal en gipsplaat. Met LUNAX® PORTA streven we ernaar om volledig 
beglaasde brandwerende deuren te leveren die voldoen aan de hedendaagse 
architecturale verwachtingen.


