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Systémy interiérových protipožiarnych priečok spĺňajú nároky na delenie požiarnych úsekov 
a pritom zachovávajú maximálnu transparentnosť a ľahkosť priestoru. 

Či už si zvolíte rámové nosné priečky, minimalistický rám z rôznych materiálov 
alebo čisté bezrámové riešenie zapustené do stien.

Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných 
konštrukcií je ich požiarna odolnosť, tj. doba, počas 
ktorej sú stavebné konštrukcie schopné odolávať 
účinkom „normového požiaru“, t. j. požiaru, ktorý 
prebieha za presne definovaných podmienok.

Naše protipožiarne riešenia nie sú len 
priečky. Pre správnu funkčnosť sú dôležité 
perfektne nastavené dvere. 

Môžete si vybrať medzi bežnými variantami 
jedno alebo dvojkrídlových dverí, plných alebo 
presklených, v prevedení hliník alebo drevo.

ŠTANDARTNÝ ROZMER KRÍDLA

 jednokrídlové  800 x 2 100 mm 
 dvojkrídlové   1 600 x 2 100 mm

DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

 požiarne kovanie, samozatvárače, padacie  
 lišty, elektromechanické zámy a otvárače

hliníkové dvere 
presklené

hliníkové dvere  
plné

drevené dvere  
plné

Klasifikačná doba 
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 a 360 minút

E - celistvosť 
Celistvosť E je schopnosť prvku s deliacou funkciou 
odolávať pôsobeniu požiaru len z jednej strany, bez 
prenosu požiaru na neexponovanú stranu v dôsledku 
prieniku plameňov alebo horúcich plynov.

I - izolácia 
Izolácia je schopnosť konštrukčného prvku odolávať 
pôsobeniu požiaru len z jednej strany, bez prenosu 
požiaru v dôsledku významného prestupu tepla 
z exponovanej strany na neexponovanú.

KLASIFIKÁCIA POŽIARNYCH ODOLNOSTÍ 
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

KOMPLETNÝ SYSTÉM  
VRÁTANE DVERÍ

VYJADRENIE VLASTNOSTÍ 
POŽIARNEJ ODOLNOSTI
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VLASTNOSTI SYSTÉMU FIRA NF

Hrúbka priečky (skla) 30, 35, 45, 50 mm

Prevedenie priečky   bezrámové / rámové

Požiarna odolnosť  EI 30 - EI 90

Výška priečky   až 4 200 mm

Nepriezvučnosť EI 30 43 dB

Nepriezvučnosť EI 60 44 dB

Nepriezvučnosť EI 90 47 dB

VLASTNOSTI SYSTÉMU FIRA F78 | F60

Hrúbka priečky  78 | 60 mm

Prevedenie priečky rámová delená stĺpikmi 
   rámová priamo lepená

Požiarna odolnosť F78 EI 30 - EI 90 
Požiarna odolnosť F60 EI 30

Výška priečky  max. 3 600 mm

Šírka priečky  max. 1 800 mm

Nepriezvučnosť  až 41 dB 

VLASTNOSTI SYSTÉMU OMEGA F100

Hrúbka priečky  100 mm

Prevedenie priečky  rámová presklená

Požiarna odolnosť

presklená priečka  EI 30 
plná priečka  EI 60 
dvere jednokrídle  EI 30

Výška priečky  max. 4 000 mm

Šírka modulu (standard)  1 200 mm

Nepriezvučnosť  až 41 dB 

hliníkový 
 uholník

sádrokartonový 
pás

zapustená 
montáž

drevené 
orámovanie

sádrokartón 
krytý uholníkom

spojenie 
panelov

BEZRÁMOVÁ

FIRA NF
RÁMOVÁ

FIRA F78 | F60
RÁMOVÁ 

OMEGA F100
Systém FIRA NF vytvoril nový prístup k protipožiarnym 
interiérovým riešeniam. Vzhľadom k tomu, že nie je 
potrebné žiadne rámy ani zvislé stĺpiky, je možné 
vyrobiť úplne transparentné protipožiarne priečky 
s výškou až 4200 mm a neobmedzenou dĺžkou. 

Spoje jednotlivých skiel zaisťuje nehorľavý silikón.

Požiarne prvky nemusia vždy pôsobiť masívne a 
narušovať interiér. FIRA F78 je riešenie vnútorných 
požiarnych priečok, kde sú jednotlivé časti 
vzájomne prepojené hliníkovými stĺpikmi alebo 
sú k sebe lepené priamo nehorlavým silikónom. 
Steny vďaka tomu získavajú jednoliatu plochu bez 
narušenia zvislými elementami a dodávajú priestoru 
optické zväčšenie a reprezentatívny vzhľad.

Jednotlivé sklenené tabule môžu byť vysoké až 
3 600 mm a široké až 1 800 mm. Ich napojovanie 
môže byť prakticky nekonečné a je ich možné tak 
efektívne oddeliť chránené priestory či kancelárie.

Vo variante FIRA F60 je profilácia subtílnejšia v 
pohľadových šírkach aj stavebnej hĺbke a zaberá 
tak menej priestoru. Jednoduchšia konštrukcia 
znamená rýchlejšiu výrobu aj montáž.

OMEGA F je protipožiarna varianta systému 
Omega 100. Jednoducho tak z jedného systému 
postavíte všetky priečky. Systém je vytvorený 
pre bežnú šírku priečok - 100 mm.

 Výhodou systému je možnosť kombinovať plné 
a presklené plochy. Plné časti v dekore podĺa 
výberu a presklené plochy je možné ponechať 
transparentné alebo ich graficky spracovať.

Jednotlivé moduly sú z výroby pripravené v hliníkových 
rámoch pre rýchlu inštaláciu alebo zmenu.

MOŽNOSTI ORÁMOVANIA PRIEČKY

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE PANELOVDETAILY SYSTÉMU
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