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Brand- en rookveiligheid in een gebouw is de verantwoordelijkheid
van de gebouweigenaar/ gebouwbeheerder binnen de Zorgplicht.

Voorkom risicovolle situaties met de Alprokon Product Keuring.

Alprokon. Elke ruimte veilig.

Iedereen een
veilige ruimte
Of je nu thuis bent, op het werk of op bezoek, bij Alprokon vinden we dat iedereen
een veilige ruimte verdient. Daarom doen wij er alles aan om Nederland iedere dag
veiliger te maken.
Zorgplicht
De zorgplicht wordt in steeds meer wetgeving
aangehaald. Door het introduceren van de zorgplicht
wil de overheid gebouweigenaren bewust maken van
hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilig
gebouw. Het bewust of onbewust nalaten van deze
verplichting kan zelfs leiden tot strafrechtelijke
vervolging.

Wet- en regelgeving
Volgens de huidige wet- en regelgeving moet een
gebouw minimaal voldoen aan de voorschriften van
het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst naar NENnormen waarin beschreven wordt per productonderdeel aan welk minimaal eisenpakket moet
worden voldaan. Het is de vraag of materialen van
voor 2000 nog voldoen aan de normen van nu. De
testnorm bijvoorbeeld is veel strenger geworden.
Het is daarom belangrijk een gebouw regelmatig te
inspecteren zodat de bouwkundige brand- en
rookveiligheid blijft voldoen aan de regelgeving.

Verantwoordelijkheid van de
gebouweigenaar/ gebouwbeheerder
Van een gebouweigenaar wordt verwacht dat hij
nagaat of het gebruik van het gebouw wel klopt met
waar het gebouw voor is bedoeld. Is dat niet het
geval, dan wordt er verwacht dat hij ingrijpt.

90% van de gebouwen van voor 2000
voldoen niet aan de zorgplicht.
Wanneer een brand-/ rookwerende
dubbele deurcombinatie is geplaatst
volgens de richtlijnen, worden er vaak
naderhand wijzigingen aangebracht. Dit
beïnvloedt de brand-/ rookwerendheid
van de deur-/ kozijncombinatie (bijna)
altijd nadelig.
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Periodieke inspecties

Ons advies

Ieder gebouw van voor 2000 moet
gecontroleerd worden op het voldoen aan de
brand- en rookveiligheid van doorgangen zoals
deuren:

Alprokon adviseert de bouwkundige staat van een
brand- en/of rookwerende dubbele deurcombinatie
elke vijf jaar te laten beoordelen. Doordat wij de
ontwikkeling van brandwerende deur oplossingen
vanaf het begin hebben meegemaakt, kunnen wij
helpen met het beoordelen van jouw gebouw.

Zijn er wijzigingen geweest in de functie
van een ruimte?
Zijn er aanpassingen gedaan aan
doorgangen?
Zijn alle afdichtingen nog intact?
Werkt de zelfsluitende functie van de deur
naar behoren?
Zijn de bij verhitting expanderende
materialen volledig en onbeschadigd
rondom en tussen de deurbladen
aanwezig?
Voldoen de gebruikte expanderende
materialen van voor 2000 nog aan de
normen van nu?

Laat een gebouw regelmatig
controleren zodat het blijft
voldoen aan de regelgeving.

Alprokon. Elke ruimte veilig.
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Alprokon Product Keuring
Met de Alprokon Product Keuring staan wij
gebouweigenaren bij om de kwaliteit van hun pand te
waarborgen en zo de veiligheid van de gebruikers te
garanderen!

Wat wij beoordelen met de
Alprokon Product Keuring
Algemene staat van de dubbele deuren
Kozijnen
Deurnaalden
Expanderende materialen
Naden rondom en tussen de deurbladen
Zelfsluitendheid, slot, deurdranger
Mechanische werking, vlucht- en/of
paniekontgrendeling

Maak een vrijblijvende afspraak met één
van onze adviseurs
Wij komen graag langs om de brand-/ rookwerende
afdichtingen te beoordelen. Na onze opname wordt een
rapportage opgesteld dat voorziet in een helder advies.
Als gebouweigenaar blijf je zelf verantwoordelijk voor
de uitvoering van de eventuele bouwkundige
aanpassingen die voortvloeien uit het advies.
Uiteraard kunnen wij op verzoek een uitvoerende partij
informeren.

Neem contact met ons op.

Ons advies is indicatief en bestemd voor intern gebruik.
Alprokon draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan.

Alprokon. Elke ruimte veilig.

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ, Barendrecht
T 0180 - 20 55 00
E sales@alprokon.com

