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Ervaar de meest veilige en duurzame 
inpandige woningtoegangsdeur 
en -kozijncombinatie
Van Vuuren is al sinds jaar en dag dé specialist op het gebied van utiliteitsdeuren in Europa. 

Met onze focus op flexibiliteit, snelheid en leverbetrouwbaarheid leveren wij al tientallen jaren 

deurkozijncombinaties om veiliger en kwalitatiever te wonen. Een inpandige deurkozijncombinatie 

van Van Vuuren biedt bescherming tegen inbraak, brand, rook en geluid in combinatie met duurzame 

materialen en veel designmogelijkheden. De deurkozijncombinaties van Van Vuuren zijn door een 

onafhankelijke instantie getest. Hierdoor bent u verzekerd van een kwalitatief gecertificeerde 

oplossing die voldoet aan de gestelde regels en wettelijke eisen.

PicusResidence
Inpandige woningtoegangsdeur-/kozijncombinatie

  Levensreddende minuten door 30 minuten brandwerend

  Bescherming door Sa en S200 rookwerend

  Veiligheid door RC2 in- en uitbraakwerend

  Comfortabele leefomgeving met Rw’p 42dB geluidwerend

  Creëert goed binnenklimaat door klimaatklasses

  Voorkomt energieverlies door thermische isolatie

Toekomstgericht door het 
gebruik van duurzame materialen 

Zorgt voor zekerheid door 
volledige certificering

Voorkomt energieverlies door
thermische isolatie
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Deurdranger

Voor brand- en rookwerenheid is het toepassen van een 

deurdranger noodzakelijk. Het zorgt ervoor dat de deur 

automatisch sluit, waardoor de functie gegarandeerd blijft. 
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Kozijn in stompe uitvoering

Goede afdichting tussen de deur en het kozijn is noodzakelijk om de deur 

brand- en rookdicht te houden. De inpandige woningtoegangsdeur is leverbaar 

in een kozijn met stompe uitvoering.

Brand-, Sa en S200 rookwerend
Bij brand zorgt een inpandige woningtoegangsdeur van Van Vuuren voor 30 levensreddende minuten. 

Alleen de meeste slachtoffers vallen niet door brand, maar door rookinademing. 

Daarom zijn de deuren van Van Vuuren brand- én rookwerend. 



Een veilig gevoel door
RC2 in- en uitbraakwerendheid
Met een breekijzer kan een inbreker via een deur zonder functionaliteit binnen enkele seconden 

binnenkomen. Daarom is het uitermate belangrijk dat de deur voldoet aan Resistance Class 2 (RC2). 

Door te letten op de kleine details is de deurkozijncombinatie van Van Vuuren zo sterk dat het vrijwel 

onmogelijk is voor een inbreker om binnen te komen. 

Enkel SKG** of meerpuntslot SKG***

Om de juiste weerstand te bieden, is het toepassen van een veiligheidsslot enkel of 

meerpuntslot verplicht. Door de sleutel te bedienen vergrendelt u de deur vanuit één 

slot op drie verschillende punten.

Volledig inbraakwerend gecertificeerd

Tegenwoordig worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan inpandige binnendeuren. 

Tevens neemt ook de behoefte aan een hogere in en of uitbraakbestendigheid toe. Conform de nieuwste 

Europese wetgeving heeft Van Vuuren een breed pakket aan mogelijkheden voor RC2 en RC3 toepassingen. 
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Beslag met 
kerntrekbeveiliging
Door het plaatsen van beslag met kerntrekbeveiliging is de cilinder beschermd 

tegen het forceren, afbreken en uittreken. Het is dan ook als verplichte eis gesteld 

door Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Scharnieren

Het toepassen van robuuste scharnieren is een voorwaarde om de juiste weerstandsklasse te 

garanderen. Om aan de meest veilige en stabiele vormstabiliteit te kunnen voldoen, zijn drie 

of vier scharnieren benodigd. De scharnieren zijn verkrijgbaar in gegalvaniseerd of in RVS.

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Woningen die het Politie Keurmerk Veilig Wonen krijgen, hebben inbraakvertragers 

aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken 

om de woning binnen te komen. 
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Comfortabele leefomgeving
door Rw’p 42dB 
geluidwerendheid
Goede geluidsdichting is uitermate belangrijk voor het wooncomfort en draagt bij 

aan de gezondheid en het welzijn van de mens. De afstemming tussen de verschillende

producten heeft daarin een cruciale rol.
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Valdorpel

Het toepassen van een valdorpel creëert een prettige leefomgeving doordat het ongewenst geluid

tegengaat van buiten naar binnen, maar ook andersom. Daarnaast zorgt het voor een uitstekende 

afsluiting van de gang, zodat rook en geuren niet binnenkomen.



Creëert goed binnenklimaat 
en voorkomt energieverlies
Met precisie zijn onze deuren samengesteld en is gekeken naar welke combinatie de meest veilige 

en comfortabele deur oplevert. Afhankelijk van de temperatuurverschillen van de binnen- en 

buitensituatie worden de inpandige deurkozijncombinatie geleverd met klimaat A, B of C.
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        Klimaat A Klimaat B Klimaat C

Binnenklimaat  Temperatuur   23°C  23°C  23°C

    Luchtvochtigheid  30%  30%  30%

Buitenklimaat  Temperatuur   18°C  13°C  3°C

     Luchtvochtigheid  50%  65%  85%

Thermische isolatie      U=1,2  U=1,2  U=1,2

        W/m2K  W/m2K  W/m2K

Thermische isolatie

Binnenklimaat is mede afhankelijk van de thermische isolatie van de

deur. Met een uitstekende u-waarde van 1,2 W/m2k is het appartement 

verzekerd van een comfortabel binnenklimaat.

Door luchtvochtigheid en het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur 

is de kans op kromtrekking groter met als gevolg dat de deur niet goed sluit. 

De PicoResidence is verkrijgbaar in drie klimaatklassen, waarbij klimaat C 

zorgt voor de minste kromming.

Klimaattabel



Hoogwaardige 
designmogelijkheden
De inpandige woningtoegangsdeur is leverbaar met verschillende designmogelijkheden. 

Denk hierbij aan High Pressure Laminate (HPL) dat indien benodigd te combineren is

met anti-vingerafdrukken of krasbestendig HPL voor een continu hoogwaardig design.

Toplaag

Deuren zijn verkrijgbaar met verschillende toplagen zoals HPL, aflak of fineer. 

Om de uitstraling te behouden, is anti-vingerafdruk of krasbestendige HPL aan te raden.

Spionoog of glasopening

Kijk wie er voor de deur staat en houd indringers buiten. 

Een spionoog of glasopening zorgt voor een veilig gevoel in huis.  
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Duurzame materialen
MVO is voor ons een integrale visie op ondernemerschap. Van Vuuren richt zich op deze manier op nieuwe 

marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij. Materialen is een essentieel 

onderdeel voor de milieubelasting bij gebouwen. Daarom is het belangrijk om de herkomst van materialen 

inzichtelijk te hebben. Van Vuuren heeft Lifecycle Analyses (LCA’s) en Environmental Product Declarations 

(EPD’s) opgesteld voor haar producten. Deze producten zijn opgenomen in de Milieudatabase. 
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Inpandige woningtoegangsdeur 

  30 minuten brandwerend

  Sa en S200 rookwerend

  Resistance Classe 2 (RC2)

  Rw’p 42dB, Rw 45dB

  Klimaatklasse A, B of C

  Thermische isolatie

Veiligheidshang- en sluitwerk 

  Deurdranger

  Veiligheidsbeslag

  Scharnieren

  Valdorpel

  Evt. glasopening of spionoog

Kozijn 

  Hardhout

  Kaderprofilering

  Stomp

Voor de meest 
veilige en comfortabele 
leefomgeving

CHECKLIST
Informeer
naar onze

productbladen
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Standaard

Brandwerend

Rookwerend Sa + S200

Rookwerend Sa

Rookwerend S200

Geluidwerend

In- en uitbraakwerend

Klimaatklasse

Klimaatklasse A

Klimaatklasse B

Klimaatklasse C

Thermische isolatie

Watervast

Stralingswerend

Kogelwerend

Deurstel

Bovenpaneel 

MVO / GND

Compleet element


