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DucoDoor 
lamellendeuren
Uit het assor timent lamellendeuren kan gekozen worden tussen de DucoDoor Wall, DucoDoor Louvre 
en DucoDoor Grille naargelang de esthetische, technische en wettelijke eisen van het gebouw. Duco’s 
lamellendeuren zijn geschikt voor toepassing in (technische) ruimtes – al dan niet op grondniveau, in 
parkeergarages... zowel ventilerend of als (tochtdichte) schijnroosterdeur. Alle deuren garanderen een 
strak en uniform gevelbeeld.

Type

DucoDoor Wall DucoDoor Louvre DucoDoor Grille

Toepassing
Lamellendeur in 

lamellenwandsysteem zonder 
specifieke eisen.

Ventilerende lamellendeur 
of schrijnroosterdeur in 
lamellenwandsysteem 

met specifieke eisen rond 
inbraakwerendheid en/of 

tochtvrijheid.

Vrijstaande, ventilerende 
lamellendeur of schijnroosterdeur, 

al dan niet met specifieke eisen 
rond inbraakwerendheid en/of 

tochtvrijheid.

Hufterproof
 

Mits Solid 30Z lamellen
 

Mits Solid 30Z lamellen 

Inbraakwerend

RC2


RC2 mogelijk mits NP of P1 

lamellen binnenin


RC2 mogelijk mits NP of P1 

lamellen

Tochtdicht  
Mogelijk mits NP lamellen

 
Mogelijk mits NP lamellen

Lamellen Compleet DucoWall gamma 
mogelijk

Compleet DucoWall gamma 
mogelijk als opbouwlamel, 

optioneel gecombineerd met 
Solid 30Z lamellen binnenin

Solid 30Z 
NP, P1 of P2 

lamellen

Openingshoek 90° 180° 180°

Mogelijke uitvoeringen Enkele / dubbele deur | naar binnen / buiten draaiend | naar links / rechts te openen

Maximale nuttige 
afmetingen Enkele deur: B 1500 x H 3000 mm | Dubbele deur: B 3000 x H 3000 mm

Deurbeslag
Standaard voorzien van een kruk aan de binnenkant van de deur en een T-handvat aan de buitenkant. Andere 

combinaties verkrijgbaar op aanvraag. Panieksluiting mogelijk bij deuren die als nooduitgang dienen (enkel voor 
deuren kleiner dan 2,2 m hoogte en enkel bij naar buiten draaiende en niet-inbraakwerende deuren).



DucoDoor Wall
De DucoDoor Wall is een pivoterende deur (taatsdeur) die eenvoudig 
kan worden opgebouwd met dezelfde lamellen en profielen als de door u 
gekozen lamellenwand. Dankzij een brede waaier van Solid, Classic en Screening lamellen integreert 
de DucoDoor Wall zich naadloos en onzichtbaar in een volledige lamellenwand. Op die manier blijft 
een strak en uniform gevelbeeld gegarandeerd.

90°

Enkele deur
naar binnen draaiend

Dubbele deur
naar buiten draaiend

Enkele deur
naar buiten draaiend

A = overmeten maat
B = nuttige breedte

DucoDoor Wall

DucoDoor lamellendeuren



INBRAAKWEREND

DucoDoor Louvre is 
optioneel uitvoerbaar tot 
inbraakwerendheidsklasse RC2. 
Attest beschikbaar op aanvraag.

RC2

DucoDoor Louvre
Met de DucoDoor Louvre heeft Duco een inbraakwerende 
lamellendeur ontwikkeld die uitvoerig bij SKG getest werd volgens de 
Europese normen (EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en een RC2-weerstandsklasse kan voorleggen. 
De DucoDoor Louvre kan bovendien tochtvrij gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste 
scharnieren wordt een grote nuttige breedte gerealiseerd en kan de deur 180° geopend worden. 
Dit type lamellendeur kan eenvoudig in de lamellenwand weggewerkt worden doordat het volledige 
gamma van Solid, Classic en Screening lamellen kan aangesproken worden.

ook in 
RC2 

uitvoering

180°

A = overmeten maat
B = nuttige breedte

Enkele deur
naar buiten draaiend

Dubbele deur
naar binnen draaiend



DucoDoor Grille
Als vrijstaande toegangsdeur is de DucoDoor Grille uitstekend 
geschikt voor wanden die niet opgebouwd zijn uit lamellen. Dankzij 
de standaard geïntegreerde Solid-lamellen (type 30Z), die op drie verschillende manieren kunnen 
geponst worden (P1, P2 of NP), krijgt het gevelbeeld een esthetisch en expressief karakter. Ook 
op inbraakwerendheid scoort de DucoDoor Grille hoog. De Solid lamellen maken elke uitvoering 
vandalismeveilig. Bovendien werd deze lamellendeur bij SKG getest volgens de Europese normen 
(EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en is RC2-gecertificeerde uitvoering mogelijk. Daarnaast kan de 
DucoDoor Grille volledig tochtvrij gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste scharnieren 
wordt een grote nuttige breedte gerealiseerd en kan de deur 180° geopend worden.

EIGENSCHAPPEN

DucoDoor Grille maakt gebruik van Solid 30Z 
lamellen. Alle eigenschappen 
omtrent ventilatiecapaciteit, 
waterwering en insectenwering 
vind je in de brochure 
Lamellenwandsystemen.

INBRAAKWEREND

DucoDoor Grille is 
optioneel uitvoerbaar tot 
inbraakwerendheidsklasse RC2. 
Attest beschikbaar op aanvraag.

RC2

ook in 
RC2 

uitvoering

180°

A = overmeten maat
B = nuttige breedte

Enkele deur
naar binnen draaiend

Dubbele deur
naar buiten draaiend
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LAMELLENWANDSYSTEMEN

cover-brochure-lamellenwandsystemen-(nl)-LINK



Duco’s inbraakwerende        
totaaloplossingen
Inbraakwerende lamellendeuren houden indringers buiten. Als fabrikant van ventilatieroosters en 
lamellenwandsystemen heeft Duco heel wat inbraakwerende oplossingen voorhanden die uitermate 
geschikt zijn voor nachtventilatie / spuiventilatie. 
 
Duco biedt gepatenteerde oplossingen aan om met DucoDoor Louvre en DucoDoor Grille aan RC2 
weerstandsklasse te voldoen volgens de Europese normen. Deze inbraakwerende lamellendeuren 
worden toegepast in toegangsruimtes, datacenters, fietsenstallingen, installaties, technische ruimtes … 
Van alle producten zijn testverslagen verkrijgbaar op aanvraag.
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DUCO HEEFT EEN BREED  
GAMMA AAN LAMELLEN: 

 Doorsteekveilig

 Hoge luchtdoorlaat

 Waterwerend

 Geluiddempend

 Hufterproof

LET’S CONNECT!
STUUR ONS UW PROJECT!

Duco biedt projectbegeleiding van a tot z. 
Neem (digitaal) contact op met een van 
onze adviseurs.

Tel. +32 58 33 00 66

SCAN de QR-code 
of surf naar 

www.duco.eu/nl/lets-connect
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