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Brandwerende buitendeuren
en buitenpuien

EI15, EW 30 en 60 minuten brandwerend



Het systeem:
Uniek ontwerp
Forster unico is een compleet geïsoleerd profielsysteem met toebehoren voor enkele en 
dubbele brandwerende deuren en vaste beglazingen.

De basisprofielen bestaan voor 100% uit recyclebaar staal en bevatten geen 
milieubelastende kunststofisolatoren, dit in tegenstelling tot de traditionele geïsoleerde 
systemen.

De unieke innovatieve thermische onderbreking voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien 
van zowel de technische- als bouwfysische functies.

Technische kenmerken
materiaal
• blank staal
• sendzimir verzinkt
• roestvaststaal

aanzichtbreedte
• raamprofiel 30, 50, 70 en 90 mm.
• deurprofiel 65 en 85 mm.
• smalste aanzichtbreedte voor raam- en stolpvleugel
• combineerbaar met de Forster brand- en rookwerende systemen Presto

(ongeïsoleerd) en Thermfix vario (vliesgevel)

glaslatten
• traditionele Forster glaslatten die hun doeltreffendheid reeds bewezen hebben

beslagen
• verdekt liggend Forster systeembeslag voor ramen en deuren verkrijgbaar
• de in de handel gebruikelijke beslagen zijn probleemloos toepasbaar

oppervlaktebehandeling
• vrije keuze in kleur en coatsysteem
• geen temperatuur begrenzing bij het coaten

warmte-isolering
• volgens DIN EN 10077-2 : Uf > 1.9 W/(m2.K)

brandwerend
• enkele en dubbele deuren en vaste puien, in staal en roestvast staal, brandwerend

volgens EN 1634/1364 resp. NEN6069

overig
• kogelwerend (FB4NS) en inbraakwerend (WK2 en WK3)



de voordelen
veelzijdig sterk
uniek 
het eerste compleet uit staal geproduceerde geïsoleerde profielsysteem zonder 
milieubelastende kunststof isolator

high-tech
een absoluut nieuwe verbindingstechnologie door middel van laserlassen maakt de 
productie van dit bijzondere stalen systeemprofiel mogelijk

warmte-isolatie
de profielen voldoen probleemloos aan de gebruikelijke isolatiewaarden, vergelijkbaar met 
de traditionele profielseries

licht en sterk
dankzij de speciale verbindingstechnologie hebben de profielen zeer hoge statische 
waarden in combinatie met verhoudingsgewijs lichte profielen

milieu 
100% staal, 100% recyclebaar

esthetisch
een vooruitstrevende verbindingstechniek maakt zeer smalle profielaanzichten mogelijk

betrouwbaar
alle systeemtesten voldoen aan de productnorm prEN 14351-1 en voldoen hiermee aan de 
vereiste CE kenmerken

doeltreffend
dankzij de unieke productiemethode kunnen de profielen binnen de kleinste toleranties 
geproduceerd worden en zijn ze probleemloos samen te stellen.

schoon
bij het lassen en slijpen komen er geen giftige dampen vrij, geen gipsisolator bij de 
brandwerende uitvoering

eenvoudig
er zijn geen tijdrovende uitsparingen nodig voor de inbouw van het beslag 

snel
de montage van de elementen kan zonder boringen in het profiel plaatsvinden

afmetingen brandwerend
maximale deurhoogte 2.892 mm
maximale deurbreedte 1.667 mm
maximale deuroppervlakte 4.38 m2




