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BRANDPOORTEN     BRANDDEUREN 







3

Winlock is reeds meer dan 20 jaar actief in de productie van 

industriële brandwerende poorten en deuren. Brandwerendheid 

is echter niet de enige eigenschap, immers elk Winlock product

EI1 / EI2 / EW 60, 90, 120, 180 en 240 minuten kan moeiteloos 

gecombineerd worden met een geluidsisolerende uitvoering 

tot 50 dB, een inbraakwerende uitvoering WK4, een rookdichte 

uitvoering, explosiewerende uitvoering en vloeistofbarrière 

-toepassingen en tevens doet zij ook dienst als functionele poort. 

Omdat elke sector andere vereisten stelt en elke klant specifieke

noden heeft, worden alle producten op maat gemaakt.

Winlock biedt een totaalpakket aan waarbij accuraat wordt

ingespeeld op de wensen van de opdrachtgevers. Zowel

aannemers als eindgebruikers behoren tot onze klanten.

Maatwerk en service zijn het motto. Iedere situatie, zowel in

nieuwbouw als in renovatie, wordt op een brandtechnisch

correcte manier opgelost. Door onze klant- en oplossingsgerichte 

benadering is WINLOCK vandaag een referentie en technische

leider in Europa binnen zijn niche.

OVER WINLOCK



WINLOCK is een duizendpoot als partner in 

brandcompartimentering, uitermate flexibel, met 

een duurzame competitieve visie waarbij kwaliteit 

en innovatie de drijfveer zijn.

VERTICALE INTEGRATIE
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RESEARCH & DEVELOPMENT

Winlock zoekt vandaag al antwoorden voor de vragen van morgen. We werken

continu aan nieuwe producten en oplossingen maar ook aan innovatieve

technologieën en moderne processen voor een duurzame toekomst. Met oplossingen

op maat van onze klanten zetten we nieuwe standaarden en spelen we in op de

evoluties binnen onze nichemarkt, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

SALESENGINEERING

Salesingenieurs denken met u mee in de zoektocht naar het juiste product voor uw

specifieke situatie, om vanuit een inspirerende houding op een technisch

ondersteunde manier binnen een competitieve geest een duurzame samenwerking

op te bouwen. Het delen van kennis en informatie op vlak van

brandcompartimentering staat hierbij centraal. 

SALES

PRODUCTIE

Onze productie gebeurt in eigen beheer met ervaren medewerkers die binnen een

FPC kwaltiteitsmanagementsysteem met de grootste zorg en kennis onze ideeën en

oplossingen omzetten naar een nicheproduct met hoge technische meerwaarde,

gemaakt op maat van de klant.

PRODUCTIE

R & D
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PROJECTENGINEERING

Projectingenieurs begeleiden u bij de uitvoering van elk project. Hun opmetingen

worden door onze tekenafdeling vertaald naar een 2D, 3D uitvoertekening of als BIM

object. Met een ervaren kijk en open transparante communicatie garanderen zij een

efficiënte opvolging. 

PROJECTS

MONTAGE

De brandweerstand hangt niet enkel af van de gebruikte materialen en de fabricagewij-

ze van de poort, maar evenzeer van de nauwkeurigheid en de zorg die besteed wordt 

aan de plaatsing. Onze montageteams staan in voor een feilloze plaatsing volgens de 

regels van de kunst. Waarbij aangepast aan iedere individuele situatie een plaatsings-

certificaat per poort wordt onderschreven. 

SERVICE NA VERKOOP

Om het brandwerende en duurzame karakter van onze producten te kunnen waar-

borgen en hun goede werking bij brand te verzekeren is een gericht en onderbouwd 

onderhoud aangewezen. Wij staan 24/7 tot uw dienst om u een probleemoplossend 

en tijdsefficiënt antwoord te bieden waarin de certificatie van onze diensten en onze 

producten zowel in onderhoud als in herstellingen vooropgesteld worden. 

SERVICE

MONTAGE



BRANDWERENDE POORTEN
Winlock is gespecialiseerd in de productie van kwaliteitsvolle brandwerende 

sectionaalpoorten en deuren op maat.



9



WINLOCK
Ei1 60

WINLOCK EI1 60

Brandweerstand
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN  1634-1 

TOEPASSING

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze

met een max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005
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WINLOCK EI1 60

VOORDELEN
Volledig autonome werking 

Extreem robuust

Combineerbaar met bijkomende 

prestaties

Leverbaar in kleur en op maat

Failsafe

Functionele poort

A-A ( 1 : 15 )

B-B ( 1 : 10 )

A

A

B B

dagbreedte134 386

da
gh
oo
gt
e

da
gh
oo
gt
e
+
50
0

akoestische rubber
rondomdagopening
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B-B ( 1/4 )
Horizontale doorsnede op 1600 mm van 0-pas

C-C ( 1/4 )
Horozontale doorsnede op 600 mm van 0-pas
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1/40

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

revisiedatumrevisie

principetekening
SALES-2472-2019-3000-5-V

Deze tekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENINGSTANDAARDSECTIONAALPOORT Ei1 60

35
1,
23

3000dagbreedte

3160poortbladbreedte

3002

385,5 (VR)133,8 (VR)
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600

82 5113
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15
5

voorbeeld:
standaard EI1 60
dagmaten: 3000 x 3000

Deze afmetingen zijn theoretisch

35
0

134 dagbreedte 386



WINLOCK
Ei1 120

WINLOCK EI1 120

Brandweerstand
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2618-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENINGSTANDAARDSECTIONAALPOORT Ei1 120

Motorisatie:
1800mmhoog = poort < 2400mm
3000mmhoog = poort > 2400mm- < 5000mm
4000mmhoog = poort > 5000mm- < 6400mm

TOEPASSING

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005
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WINLOCK EI1 120

VOORDELEN
Volledig autonome werking 

Extreem robuust

Combineerbaar met bijkomende 

prestaties

Leverbaar in kleur en op maat

Failsafe

Functionele poort
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WINLOCK
Ei1 180

WINLOCK EI1 180

Brandweerstand
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1 

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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A-A ( 1 : 20 )

B-B ( 1 : 10 )

A

A

B B

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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WINLOCK EI1 180

VOORDELEN
Volledig autonome werking 

Extreem robuust

Combineerbaar met bijkomende 

prestaties

Leverbaar in kleur en op maat

Failsafe

Functionele poort

A-A ( 1 : 20 )

B-B ( 1 : 10 )

A
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B B

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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WINLOCK
Ei1 240

WINLOCK EI1 240

Brandweerstand

NBN 713.020 + BENOR ATG
EN 13501-2 / EN 1634 -1 

EN 16034: EI1/ EI2/ EW

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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WINLOCK EI1 240

VOORDELEN
Volledig autonome werking 

Extreem robuust

Combineerbaar met bijkomende 

prestaties

Leverbaar in kleur en op maat

Failsafe

Functionele poort
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LIQUID LOCK

LIQUID LOCK

Brandweerstand
EN 1634-1: EI1/ EI2 / EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

+ vloeistofbarrière
0,162 L/m/u

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

   max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• geïntegreerde vloeistofbarrière om milieunormen te respecteren

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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LIQUID LOCK
VOORDELEN
Vloeistofbarrière
Volledig autonome werking 

Extreem robuust

Combineerbaar met  

bijkomende prestaties

Leverbaar in kleur en op maat

Failsafe

Functionele poort
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OUT LOCK

OUT LOCK

Brandweerstand
EN 16304-1: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 /EN 1634-1

+ Buitentoepassing
U-waarde 1,2 W/m2K 
waterbestendigheid

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• buitentoepassing: waterbestendigheid

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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220

akoestische rubber
rondomdagopening

OUT  LOCK

VOORDELEN
Buitentoepassing
Volledig autonome werking 
Extreem robuust
Combineerbaar met bijkomende 
prestaties
Leverbaar in kleur en op maat
Failsafe
Functionele poort



SAFE LOCK

SAFE  LOCK

Inbraakwerend WK4
EN 1627

+ brandweerstand mogelijk
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’ 
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• inbraakwerend

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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www.WINLOCK.be
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SAFE  LOCK

VOORDELEN 
Inbraakwerend
Volledig autonome werking 
Extreem robuust
Combineerbaar met bijkomende 
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Leverbaar in kleur en op maat
Failsafe
Functionele poort
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NOISE LOCK 
36 dB

NOISE  LOCK 36 dB

Akoestische sectionaalpoort 
Geluidswerend
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr) = 36 (-2; -5) dB

+ brandweerstand mogelijk
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’ 
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• geluidsisolerende sectionaalpoort

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENINGSTANDAARDSECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mmhoog = poort < 2400mm
3000mmhoog = poort > 2400mm- < 5000mm
4000mmhoog = poort > 5000mm- < 6400mm
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NOISE  LOCK 36dB

VOORDELEN
Akoestisch
Volledig autonome werking 
Extreem robuust
Combineerbaar met bijkomende 
prestaties
Leverbaar in kleur en op maat
Failsafe
Functionele poort
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P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S
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NOISE LOCK 
47 dB

NOISE  LOCK 47 dB

Akoestische sectionaalpoort 
Geluidswerend
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr)= 47 (-1;-4) dB

+ brandweerstand mogelijk
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’ 
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• geluidsisolerende sectionaalpoort

• dubbelzijdig getest

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENINGSTANDAARDSECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mmhoog = poort < 2400mm
3000mmhoog = poort > 2400mm- < 5000mm
4000mmhoog = poort > 5000mm- < 6400mm
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NOISE  LOCK 47dB

VOORDELEN
Akoestisch
Volledig autonome werking 
Extreem robuust
Combineerbaar met bijkomende 
prestaties
Leverbaar in kleur en op maat
Failsafe
Functionele poort

A-A ( 1/5 )

B-B ( 1/15 )
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ATEX

ATEX

Brandweerstand
EN 16034: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2 / EN 1634-1

+ ATEX CAT .  I &  II

OPBOUW

• volledig poortblad wordt d.mv. stalen wielen geleid in

railprofi el (links en rechts van elk paneel 1 wiel)

• poortblad bestaande uit meerdere panelen

(samengesteld uit 2 staalplaten van 0.8 mm)

• elke module kan voorzien worden van 1 of meer

brandwerende beglazingen (max. 3 per paneel)

• automatische sturing WIPO 2.0

• poorten standaard altijd dubbelzijdig voorzien van een

poedercoating 20μ in één van onderstaande standaard

RAL- kleuren*

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN OP AANVRAAG

Bovenop de stalen beplating:

• verf- of vernislaag

• houtfi neerlaag in houtsoort naar keuze met een

max. dikte van 1.5 mm

• plastifi ceerlaag met een dikte van 0.5 mm

• gepersonaliseerde bestickering

Als variante op stalen beplating:

• inoxbekleding, max. dikte 0.65 mm

• gegalvaniseerde plaatbekleding,

max. dikte 0.65 mm

TOEPASSING

• binnen een ATEX-zonering

• zonder irrigatie

• op maat, ook grote afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

• cumuleerbare bijkomende prestaties
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENINGSTANDAARDSECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mmhoog = poort < 2400mm
3000mmhoog = poort > 2400mm- < 5000mm
4000mmhoog = poort > 5000mm- < 6400mm
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VOORDELEN
ATEX CAT. I & II
Volledig autonome werking 
Extreem robuust
Combineerbaar met bijkomende 
prestaties
Leverbaar in kleur en op maat
Failsafe
Functionele poort
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Failsafe
Functionele poort
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HORIZONTALE LIFT

VERSCHILLENDE INBOUWMOGELIJKHEDEN

VERLAAGDE LIFT

Bij beperkte bovenruimte: 

tussen 500 <=> 600 mm

Vanaf 600 mm beschikbare bovenruimte

De poort zal zo hoog mogelijk stijgen 

en vervolgens pas afbuigen
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VERTICALE LIFTSCHUINE LIFT

De poort stijgt zo hoog mogelijk en zal vervolgens 

schuin afhellen onder een hoek van < 45°

Veilige oplossing om aanrijdingen  

van de rails te vermijden

Indien beschikbare bovenruimte 

= de dagopening 

+ 500 mm (EI1 60 )

+ 600 mm (EI1 120)

De poort gaat verticaal naar omhoog



POORTONDERDELEN
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POORTPANELEN: standaard dubbelzijdig afgewerkt met een poedercoating 160μ in RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
Poortblad kan afgewerkt wordt in een RAL-kleur naar keuze,
in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

RAILS: standaard afgewerkt met een poedercoating in RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
De rails kunnen afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

PISTON: standaard afgewerkt met een poedercoating in RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
De rails kunnen afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

KABELWIELEN: standaard afgewerkt met een poedercoating in RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
De rails kunnen afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

*andere RAL - kleuren verkrijgbaar tegen een meerprijs

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

1

2

3

4



ACCESSOIRES POORTBLAD: U-profiel, scharnieren, bokken en kabelbreuken standaard afgewerkt met een 

poedercoating in RAL 3000.

CORPORATE IDENTITY
De accessoires kunnen afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.
 

DRUKKNOPKASTJE: standaard voorzien in opbouw

SLUITSTIJLEN: standaard afgewerkt met een poedercoating in RAL 3000 

CORPORATE IDENTITY
De sluitstijlen kunnen afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

5

CORPORATE 
IDENTITY
Het drukknopkastje kan ook ingebouwd 
en afgewerkt worden in een RAL- kleur 
naar keuze, in lijn met de huisstijl van het 
bedrijf.

6

7
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MOGELIJKE MONTAGEWANDEN

WINLOCK kan de brandpoorten geattesteerd monteren tegen onderstaande wanden:

CELLENBETON

BETONBLOKKEN

BRANDWERENDE ROTSWOLPANELEN

STORTBETON 

SNELBOUWMETSELWERK 

METSELWERK IN BETONBLOKKEN

GYPROC 
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WIPO® 2.0 STURING

WIPO® 2.0 is een exclusief Winlock product. 

Deze sturing is speciaal ontworpen voor brandpoorten van de nieuwe generatie. Op basis van de expertise van de 

voorbije jaren gecombineerd met de eisen volgens de wetgeving, de vragen en wensen van ons vaak veeleisende 

klantenbestand, de definitie volgens de EN 13241-1 en de CE-markering (1.11.2019), werd een sturing ontwikkeld die 

niet alleen de eisen van brand en veiligheid combineert, maar tevens ook rekening houdt met een open communicatie 

en transparantie naar zijn directe gebruiker.

Iedere actie van welke aard dan ook, wordt gelogd. De indeling, bestukking, bekabeling en afwerking van deze sturing 

zijn zorgvuldig gekozen met het oog op een duurzaam en onderhoudsarm leven. 

Deze sturing beschikt over alle nodige keuringen onderschreven door de gekende toonaangevende keuringsorganismen 

teneinde eventuele interpretatieverschillen of conflicten te voorkomen.

VEILIGHEIDSPROCEDURES:
Bij branddetectie zal de poort langzaam dalen. De onderloopbeveiliging blijft actief. Indien tijdens de sluitbeweging 
zich iemand tussen de fotocellen begeeft zal de poort stoppen, wachten tot de doorgang vrij is en daarna verder 
sluiten. Bij stroomuitval zal de poort omhoog blijven gedurende max. 48 uur en nadien zal deze langzaam dalen.
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WIPO® 2.0 STANDAARD

Enkele kenmerken:

- noodbatterijen standaard

- poort kan actief gebruikt worden

- impulsbediening standaard 2-zijdig

- zwaailamp standaard inbegrepen

- standaard uitgerust met een display met touchpanel en 

  volledige monitoring 

- brandweer-evacuatiebediening standaard,  

  ook bij stroompanne

- standaard afgewerkt in RAL 3000

CORPORATE IDENTITY

De WIPO kan afgewerkt worden in een RAL-kleur naar 

keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.



TOUCHSCREEN DISPLAY

De WIPO® 2.0 is uitgerust met een touchscreen display zodat u kan communiceren met uw poort.

Haar persoonlijk ID en prestatiestaat zijn altijd raadpleegbaar. Iedere actie wordt gelogd en gearchiveerd.

Alle onderhoudsinterventies en de identiteit van de technieker worden steeds geregistreerd.

Met als doel de werkzekerheid en transparantie te garanderen in alle omstandigheden.
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Het openen – stĳ gen:

De poort zal zich met een impulsbediening volledig openen.

Het stoppen:

De poort kan in alle posities gestopt worden door het indrukken van de noodstop. Zowel 

bij het dalen als bij het openen van de poort.

Wanneer de poort van beweging dient te veranderen moet ze steeds eerst stopgezet 

worden alvorens een beweging te kiezen.

Bij onderbreking van het lichtgordijn tijdens de dalende beweging zal de poort stoppen 

en terug stijgen. Bij een normale werking moet men terug een impuls geven om de poort 

te doen dalen maar bij een open brandcontact zal de poort automatisch terug dalen.

Het sluiten – dalen:

De poort zal zich met een impulsbediening na 5 seconden volledig sluiten. Bij 

onderbreking van het lichtgordijn tijdens de dalende beweging zal de poort stoppen en 

terug omhooggaan.

Trigger-brandknop:

Deze knop zal oplichten bij branddetectie. Bij het indrukken van deze noodknop is het 

mogelijk de poort bij brand opnieuw te openen. De poort daalt vanzelf terug na 10 

seconden.

BEDIENING



WIPO® 2.0 BLIND

ANDERE MOGELIJKE UITVOERINGEN

Display met touchpanel en bedieningsknoppen bevinden zich binnenin de kast.  

De poort kan in dit geval niet willekeurig door iedereen bediend worden.
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De WIPO 2.0 volledig FOODSAFE,

afgewerkt in RVS IP 65.

De WIPO 2.0 volledig FOODSAFE,  

afgewerkt in RVS IP 65.

Display met touchpanel en  

bedieningsknoppen binnen in de kast.
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Europa heeft een andere wending gegeven aan de markt van de brandwerende deuren en poorten.

De CE-markering definieert duidelijk de verantwoordelijkheid van de samenstelling van het product in combinatie 

met de levering en de plaatsing.

De vereiste brandwerendheidsduur van brandcompartimenten en hun branddoorgangen varieert in Europa van 

land tot land. De wijze waarop de brandwerendheid wordt bepaald is voor alle EU landen gelijk.

De introductie van de Europese normen en de integratie daarvan in nationale wet- en regelgeving biedt een 

duidelijke leidraad en zorgt ervoor dat producten niet meer in elk land afzonderlijk, en op basis van (verschillende) 

nationale normen, ontwikkeld en getest hoeven worden.

Al onze producten beantwoorden standaard aan de hoogste Europese eisen op vlak van brandcompartimentering 

EI1 / EI2 en beschikken tevens over een uitgebreid gamma aan bijkomende technische specificaties die elk binnen 

hun eigen wetgeving aanvullend werden getest en gecertifieerd. Zij voldoen tevens aan de specifiek Zwitsere 

wetgeving VKF.

Door onze jarenlange ervaring op vlak van brandcompartimentering binnen de Europese markt beschikken wij 

tevens over specifieke landgebonden certificatie die ons toe laten bovenop de verplichte Europese regelgeving en 

zijn CE-markering, aanvullend te voldoen aan vele specifieke landgebonden eisen of keurmerken.

CERTIFICATIES



BIJKOMENDE TECHSCHE PRESTATIES

(T) WINLOCK
BRANDWEERSTAND

NBN 713.020 + BENOR ATG
EN 13501-2 / EN 13241
EN 1634-1: EI1 / EI2 / EW
30', 60', 90', 120', 180’, 240’

HEAT-LOCK
THERMISCHE ISOLATIE

1,2 W/m²K

ATEX
CAT. I & II
2014 / 34 / EU

SMOKE-LOCK
ROOKDICHTHEID

EN 13501-2 
EN 1634-3

OUT-LOCK
BUITENTOEPASSING

U-waarde 1,2W/m²K
waterbestendigheid

WIND-LOCK
WINDDICHT

FOOD-LOCK
FOODSAFE

EN 1672-2

QUAKE-LOCK
AARDBEVINGSBESTENDIGHEID

KLASSE 5

SAFE-LOCK
INBRAAKWEREND

EN 1627
CR4 / WK4

NOISE-LOCK
GELUIDSWEREND

EN ISO 140-2/3
Rw (C; Ctr) = 36 (-2;-5) dB 
Rw (C; Ctr) = 47 (-1;-4) dB

LIQUID-LOCK
VLOEISTOFBARRIERE

BLUSWATEROPVANG
0,162L/m/u

ATEX

FROST-LOCK
VRIESBESTENDIGHEID
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BRANDWEERSTAND + BUITENTOEPASSING + WINDDICHT

BRANDWERENDE POORTEN IN BUITENUITVOERING:

De prestaties kunnen, afhankelijk van de situatie en 

uw behoeften, verenigd of gecumuleerd worden.

ODICE

VALENCIENNES



BRANDPOORTEN MET VLOEISTOFBARRIÈRE:

Brandpoort met geïntegreerde vloeistofbarrière met automatische 

sluiting voor de opvang van lekken, verontreinigd bluswater of 

water van sprinklerinstallaties.

Onderste poortpaneel in RVS als bescherming tegen bijtende 

substanties.

ESSERS
GENK

BRANDWEERSTAND + VLOEISTOFBARRIÈRE

ATEX
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ESSERS 
GENK

BINNEN EEN ATEX-ZONE:

Brand -en explosiewerende poorten:

Naargelang de ATEX zonering wordt de brandpoort uitgerust met explosieveilige componenten zoals 

onder meer een ATEX drukknopkast, eindeloopschakelaars, lichtgordijnen, zwaailampen, 

elektro-hydraulische bekabelingen en andere.

ATEX

BRANDWEERSTAND + VLOEISTOFBARRIÈRE + EXPLOSIEWEREND



BRANDWERENDE DEUREN
 Om een totaalpakket te kunnen bieden hebben wij in ons gamma naast de

 brandwerende poorten ook brandwerende deuren.
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Metal+, de basis van elke Winlock-deur!

Het bijzondere van het Metal+ concept is zijn modulariteit: elke deur 

wordt gekenmerkt door dezelfde stevige structuur waardoor tal van 

eigenschappen en prestaties in één enkele binnen- of buitendeur 

kunnen worden verenigd!

Ongeacht hun prestaties hebben de Winlock-deuren steeds hetzelfde 

uitzicht. Alle Winlock-deuren worden op maat vervaardigd (< 6 m)! 

Ze kunnen afgewerkt worden in gegalvaniseerd staal van de hoogste 

kwaliteit, RVS of RAL-kleur.

De verschillende onderdelen van het deurgeheel worden geschroefd 

(niet gelast). Dit kan dankzij het interne rondgaande kader. Deze zorgt 

voor een uitzonderlijke sterkte die leidt tot een minimaal onderhoud.

Na schade of vandalisme kunnen er gemakkelijk onderdelen (zoals de 

scharnieren of de dekplaten) worden  vervangen of herafgeregeld.

Alle Winlock deuren worden op maat gemaakt, ook de toebehoren 

en de sloten worden gekozen volgens de specifieke behoeften van 

de eindgebruiker.

BRANDWERENDE DEUR
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PRODUCTOPBOUW

1  Krimpvrije mortel.

2  Muuromvattend kozijn (staalplaat 15/10 of 20/10) voor een esthetische afwerking (optioneel met 

    thermische onderbreking).

3  Dichting met dubbele lip.

4  Isolatie van de deuromtrek (voor een branddeur: opzwellend materiaal).

5  Intern stalen kader (kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm).

6  Deurblad bestaande uit afdekplaten uit verzinkt staal van 15/10, vastgeschroefd in het kader en 

    afzonderlijk vervangbaar.

7  Onderhoudsvrije scharnieren, draaiend in een bronzen bus, diagonaal geschroefd in het kader,  

    altijd regelbaar en vervangbaar.

8  Uiterst sterke kunststof (voor de optimale bescherming van de isolatie of van het opzwellende 

    materiaal geïntegreerd in de vleugel)



UNIEKE KENMERKEN

GESCHROEFDE SCHARNIEREN  DEKPLATEN VASTGESCHROEFD OP HET METAL+ GERAAMTE

1 De unieke metal+ constructie verzekert een lange LEVENSDUUR.

2 Het ONDERHOUD IS MINIMAAL, zelfs in extreme omstandigheden.

3 Bij schade of vandalisme is een SNELLE HERSTELLING vaak nog mogelijk, 

    dankzij de unieke geschroefde constructie.

4 De winlock-deuren hebben een GARANTIE VAN 15 JAAR!

5. GEBRUIKSFREQUENTIE: deuren behouden compartimenteringsfunctie ongeacht aantal open- en sluitcycli
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BIJKOMENDE PRESTATIES

THERMISCHE ISOLATIE
EN 10077-1 & EN 10077-2
TO, T1, T2, T3, T4
1,2 W/m²K

ANTI-PANIEK
EN 129 & EN 1125
(nooduitganguitrustingen)

KOGELWEREND
 
EN 1522-1523 FB1 tot FB7 + FSG BR1 tot 
BR7 + SG2

BRANDWEERSTAND
NBN 713.020 + BENOR ATG
EN 13501-2
EN 1634-1: EI1 / EIwww / EW
30’, 60’, 90’, 120’, 180’, 240’

INBRAAKWEREND
EN 1627
WK4

GELUIDSWEREND
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr) dB (A)
36 - 47

WINDDICHT
OP AANVRAAG

EXPLOSIEWEREND
OP AANVRAAG

WATERDICHTHEID
U-waarde 1,2W/m²K
Waterbestendigheid

De Winlock deuren kunnen de prestaties combineren. 

Volgens uw behoeften kunnen aan de kwalitatieve 

Metal+ basisdeur één of meerdere prestaties worden 

toegevoegd.

ROOKDICHTHEID
EN 13501-2, EN 1634-3
Sa, Sm (200°C°)

LUCHTDICHTHEID
EN 1026 & EN 12207
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SPECIALS 
 



Elke sector heeft zijn unieke productie- en distributieactivitei-

ten die vaak een hele reeks intralogistieke uitdagingen bren-

gen. Complexe transportsystemen voor het optimaliseren van  

prestaties en flows zijn niet meer weg te denken. 

Hun doorgedreven integratie binnen de gebouwenstructuur 

vormt vaak een evengrote uitdaging op vlak van behoud en  

garantie van brandcompartimentering en warmtebeheersing

via transporttechniek of transportgoed.

Winlock biedt de technologie en expertise om onze brandpoorten te 

matchen met de meest complexe transportsystemen in zowel doorlo-

pende als onderbroken opstellingen.

Wij bieden een maatwerk oplossing die naadloos aansluit op 

uw specifiek systeem, met respect voor het behoud van hun  

prestaties en hun flexibiliteit en compatibel communiceert met hun 

respectievelijke software.

Wij garanderen een certificatie op het geheel die voldoet aan 

de hoogste Europese eisen en inspeelt op en beantwoordt 

aan de specifieke vragen van brandverzekeraars op vlak van  

risicobeheersing. 

TRANSPORTBAND - AFSLUITINGEN
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ONDERBROKEN TRANSPORTSYSTEMEN
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DOORLOPENDE TRANSPORTSYSTEMEN

Afhankelijk van welk type conveyor, zal maatwerk vereist zijn:

• maatwerk aan de poort

• maatwerk aan het onderste paneel: meestal uitsparingen

• maatwerk rond conveyors: warmtegeleiding en ontvlamming voorkomen

Technische details en uitvoering worden steeds aangegeven op een gedetailleerde poorttekening. 

Vervolgens wordt op basis van de studie en tekeningen een geldig Benor certificaat afgeleverd door ISIB.
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Maatwerk in functie van Kettingconveyor

 project Kim’s Chocolates
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Maatwerk in functie van Kettingconveyor

 project Delhaize Ninove
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Maatwerk in functie van Kettingconveyor

 project Poco Loco Roeselare
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Maatwerk in functie van Kettingconveyor

 project Alpro Wevelgem
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Maatwerk in functie van Beltconveyor

 project TVH Waregem
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GROTE AFMETINGEN

Brandpoorten met grote afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Afmetingen: B x H: 10m  x  3m



81



CLEAN ROOM

Cleanroom toepassingen toegespitst op de pharmaceutische

 sector zijn mogelijk op aanvraag.

Deze zijn steeds voorzien van een aangepaste ETA.
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WINLOCK SYSTEMS Sarl

67 Rue de Luxembourg

59777 EURALILLE

FRANKRIJK

WINLOCK SYSTEMS BVBA

Weverlaan 32

9160 Lokeren

BELGIË

www.winlockfiredoors.com
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