BRANDWEREND
INBRAAKWEREND
TRANSPARANT
SINDS 1837

GNS Brinkman maakt deel uit van de Value8 Tech Group.
Deze onderneming heeft naast GNS Brinkman nog een
andere dochter: Axess (Lift Solutions).
De Value8 Tech Group dochters werken samen op diverse gebieden. Hierdoor worden de synergie voordelen
voor de klant tussen de ondernemingen gemaximaliseerd.
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Onder de zelf ontwikkelde producten bevinden zich onder
andere de brandschuifdeur ontwikkeld in 1837 door Gorter
(de ‘G’ van GNS Brinkman), het transparant rolluik ontwikkeld
in de jaren ‘70 door NRF (de ‘N’ van GNS Brinkman) en Slaets
(de ‘S’ van GNS Brinkman) heeft als eerste het brandwerende
rolluik volgens EI-norm ontwikkeld.
GNS Brinkman heeft ook een lange historie in service en
onderhoud, ons netwerk is sinds de jaren ’20 met Brinkman
Rolluiken uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland.
Alle bedrijven die samengevoegd zijn in GNS Brinkman hebben
een belangrijke bijdrage geleverd aan de rijke historie.

GNS Brinkman Een rijke historie
GNS Brinkman is ontstaan door samenwerking tussen de

gebeurt in eigen huis en in overleg met onze internationale

gerenommeerde bedrijven: Gorter Branddeuren (1837),

partners. Deskundigheid, efficiëntie, service, onderhoud

Nederlandse Rolluiken Fabriek (1967), Slaets (1850) &

maken van GNS Brinkman een uiterst betrouwbare partner.

Brinkman Rolluiken (1922).

Doordat wij producten zelf ontwikkelen, produceren en rechtstreeks leveren, kunnen wij onze hoogwaardige producten

Al sinds 1837 ontwikkelen, fabriceren en monteren wij brand-

aanbieden met een juiste prijs/kwaliteit verhouding.

deuren, rolluiken, rolhekken, roldeuren als afsluiting tegen
inbraak of brand. Een enthousiast team van ruim 50 medewerkers binnen de Value8 Tech Group staat garant voor een
optimale begeleiding van ontwerp tot eindmontage. Alles

Product innovatie. Sinds 1837
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BRANDWEREND Al 175 jaar
De brandwerende schuifdeur stond in 1837 aan de wieg

In elke gewenste afmeting. En vanzelfsprekend met voor-

van de oprichting van Gorter branddeuren.

zieningen om te communiceren met brandmeldinstallaties.
In Nederland is sinds lange tijd voor branddeuren de norm

Al meer dan 175 jaar bewijzen de brandwerende producten

NEN6069 van toepassing. Als lidstaat van de Europese

van GNS Brinkman dat zij beantwoorden aan de strenge eisen

gemeenschap is in Nederland ook de Europese wet en

en de kritische markt. GNS Brinkman heeft een groot assorti-

regelgeving van toepassing. Voor alle Europese lidstaten

ment brandwerende rolluiken, brandschermen, schuifdeuren,

geldt inmiddels de Europese brandnorm EN1634-1.

overheaddeuren en scharnierende deuren.

Alle bestaande geteste producten van GNS Brinkman zijn
uitgevoerd volgens deze normen en daar waar mogelijk

Voor elke situatie is wel een passend rolluik of deur beschik-

voorzien van CE-markering. Alle nieuwe producten worden

baar. Met of zonder beglazing. In enkele of dubbele uitvoering.

getest volgens de laatst beschikbare normen.
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gevelopeningen, parkeergarages, (tijdelijke) afsluiting van
publieksdoorgang en compartimentering zonder visuele
belemmeringen of beïnvloeding van klimaatbeheersing in
gebouwen.

GNS Brinkman is de enige Nederlandse leverancier van
rolluiken die het gehele product zelf produceert, inclusief
het koud walsen van profielen.

INBRAAKWEREND Zelf ontwikkeld en geproduceerd
GNS Brinkman ontwikkelt en produceert in huis een

vrachtauto’s, treinen, luchthavens, spoor en metrostations.

omvangrijk assortiment inbraakwerende producten in

De Hermes Semi transparant beveiligingsrolluiken van

vele materialen, vormen en kleuren. Voor toepassing als

GNS Brinkman bieden een uitstekende afscherming tegen

afsluiting, als beveiliging tegen inbraak en vandalisme,

ongewenste doorgang. Voorzien van microperforatie of grote

voor compartimentering als thermo- en geluidsisolatie en

rechthoekige openingen combineren ze de afschermende

voor vele andere doeleinden.

eigenschappen van een normaal rolluik met zicht en ventilatie.
De Hermes Semi transparant beveiligingsrolluiken zijn ook

Sommige uitvoeringen zijn uitstekend geschikt om er reclame,

uitermate geschikt voor het afschermen van raampartijen,

naam of bedrijfslogo op aan te brengen. De toepassingsgebie-

winkelgevels en balies. Argus rolhekken van GNS Brinkman

den zijn legio: bedrijfsgebouwen, winkels, industrie, schepen,

zijn bij uitstek geschikt voor het afsluiten van winkeletalages,
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TRANSPARANT Stijlvol en veilig

dit product om te voldoen aan de grote vraag naar innovatie
in deze internationale markt.

GNS Brinkman is de uitvinder van het doorzichtige rolluik.

hebben onze ingenieurs de ontwikkeling daarna voltooid en

Ons transparant product is naast het afsluiten van

In de jaren ’70 dreigden winkelstraten na sluitingstijd

geschikt gemaakt voor productie en verkoop. Façade is een

winkeletalages ook toepasbaar in balies, huizen, musea,

een grijsgrauwe uitstraling te krijgen. Rolluikbepantserd,

markant voorbeeld van GNS Brinkman’s ontwikkel capaciteit;

gevelopeningen, parkeergarages en (tijdelijke) afsluiting

graffitibeklad en gaandeweg gemeden door de vroeger

de maximale harmonie van eigentijdse techniek en fraaie

van publieke doorgangen zonder visuele belemmering.

flanerende avondwandelaars. GNS Brinkman heeft daar

vormgeving. Dit doorzichtige rolluik is tevens inbraakwerend.

een antwoord op ontwikkeld.
Winkels, winkelstraten en het winkelkijkende publiek zijn er na
Al in 1983 bestudeerden wij in samenwerking met de Techni-

sluitingstijd een stuk veiliger en vrolijker op geworden.

sche Universiteit Delft dit onderwerp. Samen met TNO-Delft

GNS Brinkman werkt continu aan de (door) ontwikkeling van
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verzekerd bent van de vakkundige medewerkers.

reparatie welke wij gediagnosticeerd hebben. Zo staat u niet

GNS Brinkman staat voor kwaliteit in producten en diensten,

voor verrassingen. Ook na het uitvoeren van een onderhouds-

communiceert helder, houdt zich aan de gemaakte afspraken

beurt zal, indien noodzakelijk, een advies worden uitgebracht

en doet er alles aan haar klanten te ontzorgen. GNS Brinkman

over de status van uw systeem en aankomende kosten. U kunt

werkt met een breed team van ervaren professionals.

hier dus rekening mee houden in de budgettering.

Ondanks de periodieke onderhoudsbeurten en de essentiële
controles aan uw branddeur, rolluik of rolhek is een reparatie
niet uit te sluiten. U krijgt vooraf een kostenraming van de

SERVICE 24 uur per dag, 7 dagen per week
U kiest met zorg een branddeur, rolluik of rolhek en wilt

programma (elk kwartaal) is door GNS Brinkman en haar

ook goede nazorg en service. GNS Brinkman begrijpt dat.

leveranciers ontwikkeld en vindt plaats in haar eigen fabriek

Ons doel is u met de meeste toewijding van dienst te zijn.

te Zaandam. De monteurs hebben voldoende onderdelen
in hun service-bus om u snel van dienst te zijn. Mocht het

Onze branddeuren, rolluiken en rolhekken voldoen aan zeer

onverhoopt toch voorkomen dat de monteur het onderdeel

strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. GNS Brinkman garan-

niet beschikbaar heeft, dan hebben wij in het service magazijn

deert de kwaliteit van haar producten en is aansprakelijk voor

van GNS Brinkman te Zaandam onderdelen op voorraad. Door

de veilige werking, mits de installatie deugdelijk is en volgens de

deze combinatie kunnen wij u een snelle, kwalitatieve en een

fabrieksvoorschriften is onderhouden. GNS Brinkman beschikt

betrouwbare service garanderen. GNS Brinkman beschikt over

over goed getrainde en opgeleide monteurs. Het trainings-

een 24/7 eigen storingsdienst, zodat u ook buiten kantoortijd
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24-Uur service

Spoedreparatie?

GNS Brinkman beschouwt service en onderhoud als zeer

Een probleem met uw branddeur, rolluik of rolhek?

belangrijk. Wij gebruiken daarom moderne communicatie-

Bel onze 24-uur nooddienst op ons gratis landelijk telefoon-

middelen en hebben een eigen wagenpark. Onze 24-uur

nummer 0800-0111.

service staat tot uw beschikking. Op basis van individuele
onderhoudscontracten kunnen diverse stand-by clausules

U bent geen klant van GNS Brinkman?

worden overeengekomen.

Geen probleem! Neem contact op met onze nooddienst en leg
uit wat uw probleem is en GNS Brinkman zal u helpen.

GNS Brinkman B.V.
Vredeweg 7
1505 HH Zaandam
The Netherlands
T +31 (0)75 647 46 00
info@gnsbrinkman.nl
www.gnsbrinkman.nl

