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Jaarlijks worden in Nederland nog steeds zo’n 5.000 mensen het slachtoffer van brand, niet alleen in woningen, ook in 

bedrijfsgebouwen. Eindgebruikers willen zich veilig voelen en gebouweigenaren vragen om zekerheden en garanties. 

Producten moeten aantoonbaar voldoen aan de brandveiligheidseisen. GND heeft een speciaal garantielabel 

ontwikkeld om de brandwerendheid van een deur of deur- kozijncombinatie voor iedereen op eenvoudige wijze 

zichtbaar te maken. Een GND-deur, een echt veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

EEn GnD-DEur, een eCHT veilig gevoel

over HeT label
Een brandwerende GND-deur is te herkennen aan het brandlabel dat 

samen met het garantielabel in de hangzijde van de deur is geplaatst. 

Hieraan is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie 

verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces 

van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-

combinatie levert. Op het label wordt aangegeven of de deur 30 of 60 

minuten brandvertragend is. Controle op de fabricage en de levering en 

montage vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. 

Is het label in de deur aanwezig? Dan bent u er zeker van dat de deur 

voldoet aan het certificaat.

WaT beTekenT 
diT voor u?

opdraCHTgever/
gebouWeigenaar

• verantwoorde keuze met 

de herkenbaarheid van de 

toegepaste prestatie

• aantoonbare nakoming van 

verplichtingen conform het 

bouwbesluit

• gewaarborgde prestatie-garantie

ToeziCHTHouder

• eenvoudige herkenning 

van correct toegepaste, 

gecertificeerde deur/kozijn-

elementen

beHeerder

• herkenbaarheid van toegepaste, 

gecertificeerde materialen

• eenvoudig herleidbaar naar 

fabrikant in geval van onderhoud 

of herplaatsing

• gewaarborgde prestatie-garantie

aannemer/kozijnfabrikanT

• eenvoudig aantoonbare 

nakoming van verplichtingen 

conform het bouwbesluit 

(KOMO) en met 6 jaar garantie

gnd-zeker-
Heidsklasse 

ii of iii

ConTro lerende
CerTifiCaTie-

insTelling

bedrijfs naam of
- logo fabrikanT

de brandWerende
funCTie: 30 of 60 

minuTen

WeersTands-
klasse Tegen 

inbraak: 
0: klasse 0
2: klasse ii



TransparanT 
en Helder
De verantwoordelijkheden van het 

bij GND aangesloten bedrijf en 

die van de aannemer/afnemer zijn 

terug te vinden op www.gnd.nl. 

U kunt zelf controle uitvoeren op 

de geleverde deur of deur/kozijn-

combinatie. Onder ‘check prestatie 

brandwerendheid’ navigeert u naar 

de bij GND aangesloten fabrikant. 

Vervolgens zoekt u de betreffende 

deuruitvoering op. Door te klikken 

op de naam, gaat u automatisch 

naar de site van de onafhankelijk 

gecertificeerde instelling SKH en 

ziet u de samenvatting van het 

rapport. Transparant en helder.

gnd-zekerHeidsklasse® ii

Het deurblad plus hang en sluitwerk en glas zijn aangebracht en voldoen 

gegarandeerd aan het testcertificaat.

gnd-zekerHeidsklasse® iii

Het deurblad, hang en sluitwerk, glas en overige toebehoren zijn al 

gemonteerd en voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage 

wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt 

gecontroleerd of de toegepaste kozijn(en) voldoen aan geteste constructie 

conform brandtestrapporten. 

gnd-zekerHeidsklasse® ii en iii
Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met 

de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs 

garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde 

product. 

Alle GND buitendeuren in de GND- zekerheidsklassen® II en III met een 

brandwerende functie zijn voorzien van één van de onderstaande labels. 



GND is de overkoepelende organisatie van 14 toonaangevende Nederlandse 

deurenfabrikanten en biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 30 jaar 

zekerheid. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor:

• optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren

• het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers 

• maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid

meer informaTie?

Voor meer informatie over de 

verschillende labels en garantie-

mogelijkheden kunt u terecht op 

onze website www.gnd.nl. Versie: 122013www.gnd.nl

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem

T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl

meT gnd-garanTie 
kiesT u voor:


