OVER ONS
Enko Trade is opgericht in 2012 en heeft haar positie in de sector van Inspectieluiken/Deuren, Brandwerend/Niet
Brandwerend ruimschoots verdiend door wereldwijd relaties op te bouwen. Dankzij haar know-how en vooruitstrevende technieken mede door haar ervaren staf, levert Enko Trade haar producten overal ter wereld. Enko trade's
uitgebreide assortiment bestaat uit Brandwerend/Niet Brandwerende Inspectieluiken/Deuren en zowel Aluminium
Fuga Profielen. Op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit en Vertrouwen zowel een eerlijke prijs/kwaliteit verhouding
garanderen wij onze relaties absolute tevredenheid.
Al onze producten voldoen aan CE- en ISO:9001 normen.

Het assortiment van Enko Trade bestaat uit:
Inspectieluiken Niet Brandwerend
Metalen Inspectieluiken
Inspectieluiken voor allerlei soorten Tegelwerk
Inspectieluiken voor Schachtwand
Inspectieluiken Brandwerend
Aluminium Fuga Profielen

Wat maakt Enko Trade zo speciaal:
Wij zijn zeer flexibel en bouwen aan langdurige relaties op basis van vertrouwen. Wij komen onze beloftes altijd na en
zijn zeer service-gericht. Wij hebben 2 verkoop kantoren in Europa om aan snelle en secure services te voldoen voor
onze relaties. Wij garanderen op tijd leveringen en uitstekende kwaliteit aan producten.
Wij bieden een 5-jaars fabrieksgarantie op het gehele assortiment van Enko Trade.
Wij hebben oplossingen voor ieder Wand/Plafondsysteem vanwege ons uitgebreid assortiment aan Modellen die
toepasbaar zijn op ieder soort oppervlaktes.
Als bedrijf zijn we continu in ontwikkeling om de perfecte product beschikbaar te stellen naar de wensen van onze
relaties.

Introductie van de Inspectieluik Modellen
Wij hebben 6 modellen Niet Brandwerende Inspectieluiken
Eko Star
Eko Comfort
Eko Aqua
Eko Sky
Eko Luxe
Eko Luxe Perforated
Binnen deze modellen hebben wij oplossingen voor Owaplan, Joint Gap, Brush Pile, Metaal, Tegels,
Natte Afbouw, Gipsplaat, Marmer, Graniet, Honeycomb, Fancoil in verschillende diktes en kleuren en
toepasbaar op allerlei soorten oppervlaktes.
Alle modellen zijn te gebruiken op wand/plafond systemen behalve Eko Sky die is alleen toepasbaar
bij plafond systemen.
In onze website/catalogus kunt u een beschrijving van de modellen zien met de uitgebreide opties.
Inspectieluik/Deur Brandwerend voor Schachtwand
Wij hebben ook een uniek product in ons assortiment. Wij zijn de Enige en Trotse fabrikant van de
Inspectieluik/Deur voor Schachtwand met Brandwerendheid F90/EI120 in EUROPA. Getest en
goedgekeurd door Efectis Era die ons hiervoor een internationaal geldig certificaat heeft verleend.
In onze website/catalogus kunt u een beschrijving zien van dit uniek produkt.

INSPECTIELUIKEN NIET BRANDWEREND
Eko Star
Eko Star Standart

Eko Star Acoustic

Kliksluiting

Kliksluiting

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Productie alleen voor gipsplaat

Geschikt voor 8-25 mm gipsplaat

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V push-push systeem

Niet brandwerend

Niet brandwerend

Mechanisme van zamak en staal

Mechanisme van zamak en staal

Aluminium electrostatic powder coated

Aluminium electrostatic powder coated

Eko Star Joint Gap ( Fuga )

Kliksluiting

Kliksluiting

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Geschikt voor 12,5 mm gipsplaat

Geschikt voor 12,5 mm gipsplaat

Fabricage mogelijk voor 5 of 10 mm joint gap

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Toepasbaar op plekken waar luchtcirculatie nodig is

Niet brandwerend

Niet brandwerend

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Aluminium electrostatic powder coated

Aluminium electrostatic powder coated

Eko Star Owaplan
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Eko Star Fancoil

Eko Star Honeycomb

Kliksluiting

Kliksluiting

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Geschikt voor 20 mm owaplan

Toepasbaar op plekken waar luchtcirculatie nodig is

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken

Binnenframe (honeycomb)is gemaakt van pvc

Niet brandwerend

Niet brandwerend

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Aluminium electrostatic powder coated

Aluminium electrostatic powder coated

ACCESS PANELSNIET BRANDWEREND
INSPECTIELUIKEN
Eko Star
Eko Star Metal

Eko Star Brush Pile

Kliksluiting

Kliksluiting

Fabricage uit aluminium en metaal

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Robuust en duurzaam alternatief voor plekken die zeer vatbaar zijn voor schades

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken

Brush pile wordt geplaatst aan de binnenzijde van de binnenfram ter voorkoming van vuil,stof.

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Niet brandwerend

Opties beschikbaar in gegalvaniseerd staal en roestvrij staal

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Optie voor sleutelslot

Aluminium electrostatic powder coated

Optie voor plaatsen van gipsplaat aan de binnenkant van de binnenframe voor extra stevigheid
Niet brandwerend

Eko Aqua

Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

Nieuwe Unieke Oplossing voor Eko Star
Kliksluiting

NEW

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem
Geschikt voor 12,5,15 en 25 mm. Gipsplaat, tegels, marmer, graniet, natte afbouw
Geschikt voor muren
Productie mogelijk voor gewenste afmetingen
Niet brandwerend
Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated
beschikbaar in 3 verschillende mechanismes:
Optie 1 : kliksluiting door het push-push systeem komt de binnenframe geheel vrij
Optie 2 : kliksluiting door het push-push systeem opent de binnenframe als een deur
Optie 3 : 3 kliksluiting door het push-push opent de binnenframe vanuit de

Hasp optie voor horizontale opening van Eko Star Modellen
Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat
Dankzij de hasp optie kan de luik als een deur openen
Zonder de hasp optie kan de luik alleen geopend worden vanaf de bovenkant
Door gebruik van hasp optie kan de luik geopend worden als deur of vanaf de bovenkant
Hasp optie is los bij te bestellen
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INSPECTIELUIKEN NIET BRANDWEREND
Eko Comfort
Eko Comfort

Eko Comfort Acoustic

Kliksluiting

Kliksluiting

Productie alleen voor gipsplaat

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Geschikt voor 8-25 mm gipsplaat

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V push-push systeem

Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken
Niet brandwerend
Mechanisme van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

Niet brandwerend
Mechanisme van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated
Eko Comfort Metal

Eko Comfort Joint Gap ( Fuga )

Kliksluiting
Fabricage uit aluminium en metaal
Robuust en duurzaam alternatief voor plekken die zeer vatbaar zijn voor schades
Kliksluiting

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken

Geschikt voor 12,5 mm gipsplaat

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Fabricage mogelijk voor 5 of 10 mm joint gap

Opties beschikbaar in gegalvaniseerd staal en roestvrij staal

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Optie voor sleutelslot

Niet brandwerend

Optie voor plaatsen van gipsplaat aan de binnenkant van de binnenframe voor extra stevigheid

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Niet brandwerend

Aluminium electrostatic powder coated

Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

Eko Comfort Owaplan
Eko Comfort Honeycomb

Kliksluiting
www.enkotrade.com

Makkelijk te openen en sluiten d.M.V. Push-push systeem

Schnappverschluss

Geschikt voor 20 mm owaplan

Funktioniert mit dem Push-Push-System, leicht zu öffnen und schließen

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen
Fabricage mogelijk voor 2,3,4 luiken
Niet brandwerend
Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated
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Nur für Orte, an denen Luftzirkulation möglich ist
Es kann 2 teilig hergestellt werden
Aluminium Pulverbeschichtet
Der Innenrahmen (Honeycomb) besteht aus PVC
Nicht feuergeschützte Zugangsklappe
Der Mechanismus besteht aus Zamak und Stahl

INSPECTIELUIKEN NIET BRANDWEREND
Eko Luxe Perforated
Standart

Eko Luxe Perforated Honeycomb

Kliksluiting

Kliksluiting

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Verborgen buitenframe na afwerking

Verborgen buitenframe na afwerking

Geschikt voor muren

Geschikt voor muren

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Toepasbaar op plekken waar luchtcirculatie nodig is

Niet brandwerend

Binnenframe (honeycomb) is gemaakt van pvc

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Niet brandwerend

Aluminium electrostatic powder coated

Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

Eko Luxe Perforated Metal

Eko Sky

Kliksluiting
Fabricage uit aluminium en metaal
Robuust en duurzaam alternatief voor plekken die zeer vatbaar zijn voor schades
Verborgen buitenframe na afwerking

Toepasbaar bij plafonds

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen.

Komt geheel vrij na openen en makkelijk terug te plaatsen

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Geen zichtbare sluiting

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Geschikt voor muren

Economische oplossing

Optie beschikbaar in gegalvaniseerd staal of roestvrij staal

Niet brandwerend

Optie voor sleutelslot

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Optie voor plaatsen van gipsplaat aan de binnenkant van de binnenframe voor extra stevigheid

Aluminium electrostatic powder coated

Niet brandwerend
Mechanisme gemaakt van zamak en staal

www.enkotrade.com
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INSPECTIELUIKEN NIET BRANDWEREND
Eko Luxe
Eko Luxe

Eko Luxe Acoustic

Kliksluiting

Kliksluiting

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen.

Geschikt voor muren

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Niet brandwerend

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Niet brandwerend

Aluminium electrostatic powder coated

Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

Eko Luxe Honeycomb

Eko Luxe Metal

Kliksluiting

Kliksluiting

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Fabricage uit aluminium en metaal

Geschikt voor muren

Robuust en duurzaam alternatief voor plekken die zeer vatbaar zijn voor schades

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Productie mogelijk voor gewenste afmetingen.

Fabricage mogelijk voor 2 luiken

Makkelijk te openen en sluiten d.m.v. push-push systeem

Toepasbaar op plekken waar luchtcirculatie nodig is

Geschikt voor 12,5,15 en 25mm. gipsplaat, metselwerk, baksteen o.a.

Binnenframe (honeycomb) is gemaakt van pvc

Geschikt voor muren

Niet brandwerend

Optie beschikbaar in gegalvaniseerd staal of roestvrij staal

Mechanisme gemaakt van zamak en staal

Optie voor sleutelslot

Aluminium electrostatic powder coated

Optie voor plaatsen van gipsplaat aan de binnenkant van de binnenframe voor extra stevigheid
Niet brandwerend
Mechanisme gemaakt van zamak en staal
Aluminium electrostatic powder coated

www.enkotrade.com
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SCHACHTWAND INSPECTIELUİK-DEUREN
F90 / EI120
(Brandwerendheidsklasse)
F90 / EI120
(Brandwerendheidsklasse)

GAP MEASURE
Max: 80 X 140 cm
Min: 40 X 40 cm

c
Second layer
plasterboard

f
d
b

e

a
MASTİK

two layers
of plasterboard

a. Porter Frame
b. Mobile Frame
c. Lock and Key
d. Connection Element
e. Security Chain
f. Fire Wicks

Second layer
plasterboard

Filling Plaster

Min. 15 mm thickness plaster

Space Measurement
Max: 80 X 140 cm
Min: 40 X 40 cm

5 cm to 10 cm wideness area space

Buldex Screw

two layers
of plasterboard

When area filling by the space stitching plaster, mobile frame montaged by the way. As you see in the Picture
it is fixed up to the wall after it is taken by triangle. We finish the filling plaster surface by the helping of straightedge.

Second layer
plasterboard

www.enkotrade.com
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SCHACHTWAND INSPECTIELUİK-DEUREN
F90 / EI120
(Brandwerendheidsklasse)

Fuga Gips

Stoper
Wew don’t maket he painting while montaging. Mobile frame has to be painted in different time.

We execute fuga gips to the border of porter and mobile frames. Before the making
of fuga gips plaster we close up all of the keys stoper.

www.enkotrade.com
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Plaster Laying

After making the montage of mobile frame it has to filled by the plaster laying.

F90 / EI120
(Brandwerendheidsklasse)

SCHACHTWAND INSPECTIELUİK-DEUREN
F90 / EI120
(Brandwerendheidsklasse)

Inspection Flap

Omschrijving
Binnen schacht 1049 graden-120 minuten, Buiten schacht 1006 graden-90 minuten.
Schacht beschermt uw elektrische en mechanische installa�es in een veilige en
1. Aluminium Buiten Frame EN AW 6063
decora�eve manier. Bij een mogelijke brand dient de schacht als schoorsteen eﬀect
2. Aluminium Binnen Frame EN AW 6063
om de brand snel naar de bovenste zones te verplaatsen. Het gebruik van de schacht
dient ervoor om brand zowel binnen- als buiten de schacht tot een minimum te
3. Brand Afdich�ng Materiaal: Sodium Silicate EN AW 6063
beperken en om de installa�es te beschermen.
4. Latch SAE 1060
Materiaal
5. A1 Class Gypsum Board 12,5 MM Eigenschappen van A1 Class Guardex
De vaste buiten frame en beweeglijke binnen frame zijn gemaakt van aluminium
Gypsum Board Ademend: hee� doordringbaarheid van waterdamp
bestand tegen buigen en knikken. Fire Wicks Graphite, Drywall A1 Boardex.
Waterbestendig: bestand tegen omstandigheden van buiten-en
Toepassing
De
brandwerende
inspec�eluik
beperkt
90
minuten
lang
dat
de
brand
zich
verspreid
binnenzijde An�microbial: bestand tegen roest en schimmelvorming
zodat mensen zich naar een veilige plek kunnen verplaatsen. Rook en hi�e zijn twee
Brandwerendheid: A1 Class niet brandbaar materiaal
bedreigende elementen die schade veroorzaken bij brand. Door het gebruik van de
6. Rockwool 30 mm , Dichte 45 kg/m³
inspec�eluik wordt men niet blootgesteld aan deze elementen.
7. Vergrendelingsset SAE 1060
Afwerking
Standaard
kleuren
zijn
RAL
9010
en
RAL
9016
voor
de frame.
8. Sleutel Zink (ZnAI4Cu)
Installatie
Eerst wordt de buitenzijde gemonteerd. Na montage volgt de beweeglijke binnen
frame.
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Enko Trade
Nettelhorststraat 5 2532 BM
Den Haag Nederland
info@enkotrade.com
+31 6 24871899

Enko Trade GmbH
Carl-Schurz Strasse 26
86156 Augsburg Deutschland
info@enkotrade.com
+49 170 1884823

Enko Trade
Koza Mh. Atatürk Blv. Akkoza Cat 5k
Çidem 1 Blok Kat: 8 No: 80
Esenyurt / İstanbul / TURKEY
info@enkotrade.com
0090 532 134 19 07

