EG Conformiteitverklaring
Houkesloot Toelevering
Tingietersstraat 8
8601 WJ Sneek
Verklaart dat
Houten Buitendeuren*
voor toepassing in gebouwen
voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm
NEN-EN 14351-1
Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:
CE-Keurmerk
Voor overige productinformatie zie de productinformatietabel.
Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen,
genoemd in het Bouwbesluit.

Directeur: De heer H. Dedden
Datum: 1 februari 2010

*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren.
Deze conformiteitverklaring is opgesteld door Houkesloot Toelevering i.s.m. Crossing Barriers.

Productinformatielabel behorende bij CE-gemarkeerde buitendeuren

Houkesloot Toelevering
Tingietersstraat 8
8601 WJ Sneek
0515 - 23 80 20

Prestaties volgens
EN 14351-1
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dubbele deur buitendraaiend 54mm
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Specificaties
dikte (mm)
vlak/massief
profil./dichting
glas/paneeldet.
sluitwerk
hangwerk
materiaal

38

38

56

56

54

54

4zijdig kader
laagreliefd.
isolatieglas
mrpts.
4 scharn
naald/loofh

Inbraakwerende deuren* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd
volgens SKH-publicatie 98-08
** bouwbesluiteis

B
4
2A

npd
npd

* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.
niet in vluchtroutes
niet electronisch aangedreven/bediend
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat
zonder brand- of rookwerende eigenschappen
geen industrie-, commerciele of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m2)
geen binnendeuren
geen draaideuren

C
C npd npd
3
3 npd npd
5A
5A 3A 5A
Voldoet aan Nederlandse regelgeving

hefschuifdeur

npd npd
npd npd
2A
3A

dubbele deur binnendraaiend 54mm

klasse
klasse
klasse

buitendraaiende deur 56mm

Weerstand tegen windbelasting (vervorming)
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**
Waterdichtheid**
Gevaarlijke stoffen**
Weerstand tegen stootbelasting
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen
Breedte x hoogte (mm)
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)
Geluidsisolatie
Thermische isolatie
Luchtdoorlatendheid
Inbraakwerendheid**

binnendraaiende deur 56mm

Prestatie

buitendraaiende deur 38mm

Eigenschap

binnendraaiende deur 38mm

Houten Buitendeuren*

56

3x nok
loofhout

66

