
typ ADORY DP I, DP II
 ������ ������	 ���
����� EI (EW) 15-30 DP3
  EI (EW) 45 DP3 - jednostranně (jsou atestovány jako otvíravé do chráněného únikového prostoru)

Určení: 
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a speciální výstavbu. Jejich funkcí je zamezení šíření požáru nebo kouře otvory v dělících konstrukcí  
a poskytnutí dostatečně dlouhé doby k záchraně a evakuaci osob, zvířat nebo majetku.

Údaje o výrobku:
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kové nebo rámové požární zárubně.
Dveřní křídlo je tvořeno smrkovým rámem vyplněným dutinovou nebo plnou požární DTD o tl. 33mm, s oboustranným pře-
krytím pláštěm DTD nebo MDF s požadovanou povrchovou úpravou. V polodrážce křídla je do drážky vlepena samolepící 
intumescentní zpěňovací páska Promaseal PL (Kerafix, Flexilodice)1,5/10mm, překrytá hranovací páskou ve stejném odstínu 
jako plášť křídla. Dveřní křídla jsou opatřena v základním provedení třemi šroubovanými přímými závěsy s prodlouženým 
čepem a vložkovým požárním zámkem.

Povrchová úprava:
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v barevných odstínech dle stupnice RAL, případně surová MDF.

Nadstandardní možnosti:
L zvýšená vzduchová neprůzvučnost  Rw=24-38 dB (dveře do zárubně těsněné, netěsněné, s mechanicky výsuvnou prahovou 
  lištou, padací lištou nebo těsněným prahem)
- kouřotěsná úprava (do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem  
- bezpolodrážkové provedení (s viditelnými neseřiditelnými nebo seřiditelnými závěsy, se skrytými závěsy)
- prosklené nebo kazetové provedení dle návrhu zákazníka (způsob uchycení zasklívacích a kazetových lišt - připevněné 
  nastřelovacími drátky a vruty
- atypické provedení šířky a výšky (jednokřídlové š=1250mm, v=2400mm) asymetrické nebo symetrické rozdělení 
  dvoukřídlových dveří
- větrací požární mřížka
- různé typy kování, včetně bezpečnostního, panikového a kartového (hotelových systémů)
- doplňky – samozavírače, koordinátory, průhledítka, automatické zástrče pasivních křídel
- možnost připojení na EPS, EZS, čtečky
- různé typy zámků, včetně bezpečnostních, panikových, elektro a kartových zámků
- různé typy požárních závěsů dle výrobce (TKZ Polná, Simonswerk)
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