
Tijdens het gratis seminar brandwerendheid worden de technische eigenschappen van dit rooster 

verder belicht, maar we zetten graag al eens de belangrijkste kenmerken op een rijtje, waarvoor 

Duco haar hand in het vuur durft te steken:

- Tweezijdig brandwerend

- Brandwerendheidsklasse E(W) 90 bij compacte kalf, E(W)30 bij glasplaatsing

- Esthetisch binnenrooster met minimale glasaftrek,

- Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte),

 

Twee experts wakkeren het vuur nog wat verder aan en gaan dieper in op het bredere thema. Luuk 

van Dijk, sales engineer bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux, raakt onder meer het onderwerp 

brandveiligheid bij renovatie aan en bespreekt de technische richtlijnen waar het kozijn aan moet 

voldoen. Tijdens een brandproef gaat de FireMax ‘ZR’ letterlijk voor u door het vuur.

 

Brandveiligheidsspecialist Ir. Ruud van Herpen, technisch directeur/senior adviseur bij Nieman 

Raadgevende Ingenieurs & lector brandveiligheid Saxion Hogeschool Enschede/fellow fire safety 

engineering TU Eindhoven, geeft enkele belangrijke aandachtspunten mee bij de toepassing van 

brandwerende ventilatieroosters.

Inschrijven?  Surf naar www.duco.eu/firemax
  of scan de QR-code met uw smartphone!
  

  Schrijf u en/of uw collega’s snel in, want de plaatsen voor dit gratis seminar

  (incl. broodjeslunch) zijn beperkt!  Kort voor het  seminar krijgt u van ons   

  nog een e-mail met alle praktische informatie.

Sem
inar

tot 30 min.

Brandwerend

tot 90 min.

GRATIS SEMINAR
BRANDWERENDE 
VENTILATIE
18 SEPTEMBER 2014

FireMax ‘ZR’
Brandwerend ventilatierooster



Programma

09u00 Ontvangst

09u30 Opening seminar en introductie 
 (Richard Geraerts, 
 Verkoopleider Nederland Duco)

09u45 Presentatie Luuk van Dijk 
 (sales engineer Vetrotech Saint-Gobain Benelux)

10u30 Live brandproef 

11u00 Koffiepauze

11u45 Presentatie Ir. Ruud van Herpen 
 (Technisch directeur/senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs 
 & lector brandveiligheid Saxion Hogeschool Enschede / 
 fellow fire safety engineering TU Eindhoven)

12u00 Duco’s noviteiten op het vlak van brandwerendheid + cases 
 (Keimpe van der Wal, technisch-commercieel adviseur Duco)

12u30 Afsluitende broodjeslunch + mogelijkheid tot networking

tot 30 min.

Brandwerend

tot 90 min.

tot 30 min.

Brandwerend

tot 90 min.

Sem
inar

We inspire at www.duco.eu 

 Inschrijvingen: 
www.duco.eu/firemax

LOCATIE
Van der Valk Duiven 

Impuls 2 
6921 RK Duiven (Arnhem) 

www.hotelduiven-arnhem.nl 
T: +31 26 318 88 88


