
 

GARANdB HOTELKOZIJN-DEURMODULE 

De hotelbranche wordt steeds 

vaker geconfronteerd met 

vraagstukken over de geluid-

werendheid van deuren.  

Westag Nederland B.V.  

heeft daarvoor de GarandB  

hotelkozijn-deurmodule  

ontwikkeld. 

Sluitende totaaloplossing voor hotelkamers 



GarandB : gegarandeerde geluidsisolatie 

GELUID 

 

Hotels willen hun gasten een comfortabel en rustgevend verblijf bieden en daarbij zoveel als mogelijk geluids-

overlast tot een minimum beperken. Echter is geluid een complexe materie die zich niet zomaar laat tegenhou-

den. Bij geluidsisolatie komt dan ook meer kijken dan een geluidsisolerende deur.  

 

Om geluidwerendheid c.q. geluidsisolatie te kunnen waarborgen dient met meerdere elementen rekening te wor-

den gehouden. U kunt hierbij denken aan de afwerking van vloeren en wanden; de ene afwerking dempt het ge-

luid, de andere heeft een sterker element nodig om de geluidsisolatiewaardes te behouden.  



 

 

GarandB  
HOTELKOZIJN-DEURMODULE 

 

Uit ervaring blijkt dat vaak alle aandacht gaat naar de 

toegangsdeuren. Hoewel dit uiteraard het belangrijkste 

element is, is het de combinatie met de kozijnen die 

als geheel zorgen voor het behalen van de gestelde  

geluidseisen. 

De GarandB hotelkozijn-deurmodule van Westag bestaat 

uit een inpandige deur met houten of stalen kozijn, 

scharnieren en ingebouwde valdorpels.  

Het toepassen van dit geluidsisolerende totaalproduct 

heeft als voordeel: 

 Een goede aansluiting van kozijn en deur, waar-

door geluidsisolatiewaardes tot en met 50 dB ge-

garandeerd kunnen worden. 

 Nauwelijks tot geen stofoverlast of bouwafval. 

Door in de fabriek het hang- en sluitwerk te  

monteren zijn bewerkingen op locatie niet meer 

nodig. De deur kan direct afgehangen worden. 

 In dezelfde fabriek wordt ook de toplaag van de 

deur geproduceerd. Deze stootbestendige en  

krasvaste GetaLit® toplaag wordt geleverd in 600 

uni- en houtdecoren (nature touch en pure 

touch). 

 Besparing op schoonmaakkosten wanneer geko-

zen wordt voor een vingerafdrukbestendige (clean 

touch) afwerking. 

 Soepel openen en sluiten van deuren door  

speciale deurscharnieren.  

Een geluidsisolerende deur is vanwege de geluids-

werende vulling zwaarder dan een reguliere deur, 

waardoor niet alle scharnieren geschikt zijn.  

Onze projectscharnieren zijn veelvuldig getest op 

blijvende soepelheid en eisen weinig onderhoud. 

 De geluidsisolerende module kan ook gecombi-

neerd worden met rookwerendheid en 30, 60 of 

90 minuten brandwerendheid. 



WESTAG NEDERLAND B.V. 
Sinds 1999 levert Westag hoogwaardige houten binnendeuren, kozijnen en veelzijdig plaatmateriaal. Deze producten 

worden in Duitsland geproduceerd door het beursgenoteerde bedrijf Westag & GetaLit AG.  

Als specialist op het gebied van geluidsisolerende kozijn-deurmodules probeert Westag Nederland B.V. met betrokken 

partijen tot de best mogelijke oplossing te komen. Wij kunnen, indien gewenst, een duidelijke meerwaarde toevoegen 

vanwege onze meedenkende en adviserende rol. 

0348 - 55 81 81 

SAMENWERKING  

LEVERANCIERS 
 

Jarenlang hebben wij een goede  

samenwerking opgebouwd met ver-

scheidene leveranciers van o.a. 

hang- en sluitwerk, deurdrangers,  

panieksloten en andere deurtoebe-

horen. 

 

Bij veel hotelplannen werken wij 

samen met een vaste leverancier 

van diverse hoteltoegangssys-

temen. Door deze samenwerking is 

een product gerealiseerd dat com-

pleet is afgestemd op de behoefte 

van de klant en eindgebruiker.  

 

Uiteraard bent u niet verplicht 

voor deze producten te kiezen. 

Wanneer u meer waarde hecht aan 

een andere leverancier zorgen wij 

voor een passend product die vol-

ledig voldoet aan uw eisen. 

 

 

Als u kiest voor onze geluids-

isolerende kozijn-deurmodule 

bent u verzekerd van de  

geluidswering die u wenst.  
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