een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

Een GND-deur,

een ECHT veilig gevoel

GND is een stichting waar 14 toonaangevende
Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten.
Samen maken we ons sterk voor optimale kwaliteit
en prestaties van houten binnen- en buitendeuren.
Veiligheid en duurzaamheid staan daarbij voorop. We
streven naar een hoog comfort, een lange levensduur
en laag onderhoud door het gebruik van moderne,
hoogwaardige en verantwoorde materialen. Onze
deuren voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving,
hebben een hoge isolatiewaarde, verlagen het
energieverbruik en bieden optimale bescherming
van woningen en andere gebouwen. Bovendien
hebben we speciale garantielabels ontwikkeld om de
brandwerendheid en/of de inbraakwerendheid van
een deur aan te duiden. GND biedt opdrachtgevers
en afnemers al meer dan 30 jaar zekerheid. Een GNDdeur geeft je een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

Gegarandeerd GND
GND-garantielabel en GND-zekerheidsklassen®
De aangesloten fabrikanten garanderen via de GND-garantie de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Een GNDdeur is te herkennen aan het garantielabel in de scharnierzijde van de deur. Het geeft duidelijk de prestaties van de deur
én de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen weer. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit
(KOMO). Als aanvulling hierop bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele
prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De aangesloten deurenfabrikanten geven garantie conform de uniforme
garantievoorwaarden van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant.

Wat is het verschil tussen KOMO en GND-garantie?
Het KOMO attest-met-productcertificaat geeft de prestaties aan voor het toepassingsgebied, het deurtype en het gekozen
toeleveringsconcept van een houten deur en/of -deurkozijn. Het hiermee verkregen KOMO attest-met-productcertificaat
staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit maar is geen garantie, GND-garantie is dat wel. De bij GND aangesloten fabrikanten
bieden meerjarige garantie op deze kwaliteit en bieden met de GND-zekerheidsklassen® ook garantie op de functionaliteit van
de houten deuren of deur/kozijncombinaties.
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deze zijn vastgelegd in het GNDgarantiereglement. Hierin leggen we uit:
• aan welke kwaliteitseisen
voldaan moet worden
• waar de GND-zekerheidsklassen® 		
betrekking op hebben
• hoe een deur met GND-garantie 		
te herkennen is
• welke producten er onder
de garantie vallen
• voor welke periode ze 			
gegarandeerd worden

Met GND-garantie
kiest u voor:

Eisen aan buitendeuren
en -deurkozijnen

Garantie op prestaties
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hangen sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan de in het testcertificaat
opgenomen prestatie. Bovendien zijn hierin de verantwoordelijkheden van het bij GND aangesloten
bedrijf en die van de aannemer/afnemer bepaald.

Inbraakwerende buitendeuren
GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin
staat dat houten buitendeuren minimaal moeten voldoen aan de eisen voor weerstandsklasse 2
volgens NEN 5096 en NEN 5087 bereikbare buitendeuren. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
volgt het Bouwbesluit in deze en eist ook klasse 2. Voor bergingsdeuren gelden in het kader van GNDgarantie soms geen eisen. Het PKVW stelt in sommige gevallen wel aanvullende eisen.
Alle GND-buitendeuren met een inbraakwerende prestatie zijn voorzien van één van de onder
staande labels.

Op het GND-garantielabel wordt middels
een inkeping aangegeven of de deur
voldoet aan Weerstandsklasse 0 of 2.

Weerstandsklasse 0
Als het GND-garantielabel weerstandsklasse 0 voor inbraakwerendheid aangeeft, voldoet de deur aan
de GND-garantievoorwaarden, maar voldoet de combinatie van uitgefreesd en/of gemonteerd, hangen sluitwerk en/of glas niet aan de inbraakwerendheidsnormen.

Weerstandsklasse 2
Als het GND-garantielabel weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid aangeeft, voldoet de deur
en is ook het juiste hang- en sluitwerk volgens de inbraakwerendheidsnormen uitgefreesd en/of
meegeleverd. Bovendien is dan het glas door de deurenfabrikant aangebracht of is de beglazing
zodanig voorbereid dat aan de eisen wordt voldaan. Bij inbraakwerendheid op het totale gevelelement
is niet alleen de deurenfabrikant betrokken, maar ook de fabrikant van het deurkozijn en degene die
de deur afhangt.

De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige buitendeuren.
Alle buitendeuren met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL)
0803 “Houten buitendeuren” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat.

Brandwerende buitendeuren
Een brandwerende GND-buitendeur is te herkennen aan het ronde brandlabel dat onder het
standaard GND-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. Alle GNDbuitendeuren met een prestatiefunctie zijn, naast het GND-garantielabel, voorzien van één van de
onderstaande labels.

GND-zekerheidsklasse® II (blauw label)
Het bij GND aangesloten bedrijf levert een compleet deurblad inclusief gemonteerd hangen sluitwerk. De aannemer dient zelf zorg te dragen dat het kozijn overeenkomt met de in de
Samenvatting van Onderzoek (SvO) opgenomen constructie.

GND-zekerheidsklasse® III (rood label)
Het bij GND aangesloten bedrijf levert een compleet afgemonteerd deurblad. De montage van
de deur wordt ook door, of onder verantwoordelijkheid van, de fabrikant gedaan. Het bij GND
aangesloten bedrijf controleert of het kozijn waarin de deur geplaatst moet worden, voldoet aan
geteste constructie conform testrapporten.

Eisen aan binnendeuren
en -deurkozijnen

Garantie op prestaties
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en
sluitwerk, de combinatie met het kozijn en zelfs wandaansluiting gegarandeerd voldoen aan de in
het testcertificaat opgenomen prestatie. Bovendien zijn hierin de verantwoordelijkheden van het bij
GND aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer bepaald.

Brandwerende binnendeuren
Een brandwerende GND-binnendeur is te herkennen aan het langwerpige label dat 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 en gegarandeerd worden. Op het label wordt aangegeven of
de deur 30 of 60 minuten brandvertragend is. Alle GND-binnendeuren in de GND-zekerheidsklassen®
I, II en III met een brandwerende functie zijn voorzien van één van de onderstaande labels.

GND-zekerheidsklasse® I

GND-zekerheidsklasse® I
Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

GND-zekerheidsklasse® II
Het deurblad plus hang en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

GND-zekerheidsklasse® III
Het deurblad, hang en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage
wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de
toegepaste wand(en) voldoen aan geteste constructie conform brandtestrapporten.

De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige binnendeuren.
Alle binnendeuren en binnendeurkozijnen met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale
Beoordelings Richtlijn (BRL) 2211 “Houten binnendeuren en/of -deurkozijnen” en geleverd met een KOMO attestmet-productcertificaat.

Gegarandeerd GND
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Bestekschrijver:
zekerheid over kwaliteit
Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde
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zekerheid in veiligheid

verwerker:
keuze in uitvoering
De bij GND aangesloten fabrikanten bieden u
kwaliteitsproducten die in elke uitvoering te leveren
zijn. Bovendien is het mogelijk om de deur onder
verantwoording van de fabrikant te laten inmeten en
monteren, passend in het bouwlogistieke traject van
basisdeur tot compleet afgewerkt product. Met deze
logistieke afstemming kunt nu optimaal voldoen aan
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Particulier: kwaliteit
en duurzaamheid
Het herkenbare GND-garantielabel staat voor
hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur.
U weet zeker dat de deur minimaal aan de eisen
uit het Bouwbesluit voldoet. Daar bovenop
bieden de aangesloten fabrikanten met de GNDzekerheidsklassen® garantie op de functionele
prestaties van het geleverde en gemonteerde
product.
ruim assortiment aan kwalitatief
hoogwaardige houten deuren
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit
gewaarborgde prestatie-garantie

De aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het
GND-logo. Een compleet overzicht van de aangesloten

Met GND-garantie
kiest u voor:

bedrijven vindt u op onze website www.gnd.nl.

Meer informatie?
Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws en volg ons via:
Twitter

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem
T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl

www.gnd.nl
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