PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
A DŘEVĚNÉ STĚNY PROSLKENÉ
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KATALOG

DVEŘE, OKNA
DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ
VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ, POŽÁRNÍ

Hodnota požární odolnosti:
• pevné stěny a pevné části El (EW) 15-45 DP3
• otevíravé části EI (EW) 15-30 DP3

Provedení
Pevná stěna nebo s jednokřídlovými
a dvoukřídlovými dveřmi s bočníky
a nadsvětlíkem (rpsklení může být nahrazeno
kazetovou výplní), plné a prosklené dveře, okna.

Požární sklo
Čiré vrstvené nebo leštěné drátosklo, může
být barevně tónováno nebo doplněno
bezpečnostním sklem. Jednotlivé plochy
lze členit dle požadavků architektonického
řešení. Povrchová úprava Smrk, borovice,
meranti, dub (s lazurou, s nástřikem dle RAL).

Určení
Do vnitřních i venkovních stavebních otvorů
pro občanskou, průmyslovou i speciální
výstavbou, ve speciální úpravě i jako repliky do
historických a památkově chráněných objektů.

Zárubeň
Pro dveře – rámová (je jejich součástí).

Nadstandardní vybavení
Různé typy kování, včetně bezpečnostního
a panikového, madla horizontální a vertikální,
samozavírače. Lze vyrobit i ve zvukově
izolační a kouřotěsné úpravě.

STĚNY DŘEVĚNÉ,
PROSKLENÉ RÁMOVÉ
VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ, POŽÁRNÍ

Hodnota požární odolnosti:
• pevné stěny a pevné části El (EW) 15-45 DP3
• otevíravé části EI (EW) 15-30 DP3

Provedení
Rámová stěna s jednokřídlovými
a dvoukřídlovými dveřmi s bočníky
a nadsvětlíkem (prosklení může být
nahrazeno kazetovou výplní).

Požární sklo
Čiré vrstvené nebo leštěné drátosklo, může
být barevně tónováno nebo doplněno
bezpečnostním sklem. Jednotlivé plochy lze
členit dle požadavků architektonického řešení.

Povrchová úprava
Nástřik v barevných odstínech dle stupnice RAL.

Určení
Do vnitřních i venkovních stavebních otvorů
pro občanskou, průmyslovou i speciální
výstavbou, ve speciální úpravě i jako repliky do
historických a památkově chráněných objektů.

Nadstandardní vybavení
Různé typy kování, včetně bezpečnostního
a panikového, madla horizontální a vertikální,
samozavírače. Lze vyrobit i v kouřotěsné úpravě.

CERTIFIKACE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
Zákonná norma stanovuje požadavky na požární
dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře
k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.
Uvedené výrobky musí být mj. doloženy certifikáty
o tom, že výrobek je v souladu s technickými požadavky
na tento výrobek.
Certifikace je podle platného zákona činnost nezávislé
autorizované nebo akreditované osoby. Pro všechny
naše výrobky vlastníme platné certifikáty, vydané autorizovanou osobou. Šetřením autorizované osoby bylo

zjištěno, že posuzované výrobky naší společnosti
neohrožují v rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002
Sb. zdraví nebo bezpečnost osob či majetku nebo přírodní
prostředí a splňují vlastnosti uvedené v technické
specifikaci specifikaci. V šetření se dále uvádí, že
systém kontroly jakosti výrobků prováděný výrobcem
zaručuje u produktů uváděnách na trh stálou kvalitu.
Ke všem našim výrobkům vydáváme prohlášení o shodě,
které prokazuje, že naše výrobky jsou ve shodě se stanovenými požadavky.

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
Součástí zákonem stanovených technických podmínek je systém jednotného
značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných
požárních dveří (včetně zárubní).

požární nebo kouřové těsnění

kouřotěsnost uzávěru
celistvost a izolační schopnost uzávěru

Značení musí být viditelné, trvale čitelné
a nesmazatelné po celou dobu stanovené
nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.
Příklad zančení štítkem je uvedem níže:

česká značka shody
číslo autorizované osoby

v.č. 724126 - 001

AO 209

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech)
v místech, která jsou pro kontrolu přístupná
i po zabudování dveří ve stavbě.

samozavírací zařízení

Rw=33db

DP 3 je druh požárního uzávěru
(DP3=dřevěný uzávěr)

výrobní číslo uzávěru
odolnost 30 min

vzduchová neprůzvučnost

VÝKLAD PÍSEMNÝCH ZNAČEK
EI
bránící šíření tepla
EI 15, 30, 45, 60, 90 minut – výrobky požárně bezpečné (s uvedením min. bezpečnosti)
EW
omezující šíření tepla
EW 15, 30, 45, 60, 90 minut – výrobky požárně odolné (s uvedením min.odolnosti)
DP1
konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr (dříve D1)
DP2
požární uzávěr z nehořlavých hmot (pod nehořlavým opláštěním může být výplň z hořlavého materiálu – dříve D2)
DP3
dřevěný požární uzávěr (dříve D3)
S
kouřotěsný požární uzávěr. Označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření
v množství, které je zdraví nebezpečné.
C
uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
R
označení pro nosnost konstrukce
Rw=32dB konstrukce se zvukovou neprůzvučností s uvedenou hodnotou

kontakt: Stavebni výplně a.s. – Karlovy Vary, Botanická 6, 362 63 Dalovice

