FireBo
POŽÁRNÍ DESIGNOVÉ PŘÍČKY

POŽIARNE DIZAJNOVÉ PRIEČKY

Ghelamco Aréna, Gent
Bezrámové vyhotovenie požiarnych presklených priečok FireBo 75, umožňuje realizáciu priestorov,
kde je kladený dôraz na maximálne vizuálne prepojenie pri splnení vysokých požiarnych kritérií bez
vizuálnych vertikálnych profilov medzi sklami. Vertikálny spoj medzi sklami spĺňa najnáročnejšie
požiadavky na technicky čisté a transparentné vyhotovenie.
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Moravák, Brno
Súčasťou vnútorných dispozícií novo zrekonštruovanej historickej budovy Moravák sú vnútorné
požiarne presklené steny FireBo 75, 60. Profily v čiernom prevedení v kombinácii s priznaným
pôvodným železobetónovým rebierkovým stropom navodzujú atmosféru odkazujúcu na obdobie
vzniku budovy z prvej polovice 20.storočia, obdobie funkcionalizmu.
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BEA campus, Olomouc
Oddelenie vnútorných komunikačných priestorov od kancelárií v novej administratívnej budove je
vyhotovené použitím požiarnych presklených stien FireBo 75. Zrealizované prevedenie vyhovuje
požadovaným kritériám EI 45min. V komunikačných priestoroch sú znížené stropné podhľady
s nepriamym osvetlením, ktoré umožnili „skryť“ stropný kotviaci profil požiarnej deliacej konštrukcie
a teda dosiahnuť vizuálne čistejších detailov.

6

FireBo

FireBo

7

Platinium, Brno
Vstupné priestory administratívnej budovy chránia požiarne steny najviac obľúbenej série FireBo 75.
Špecifikom daných zostáv je ohňovzdorné a dymotesné prevedenie, vr. triedy bezpečnosti
iP2AEI15. Pre farebné zladenie s interiérom bola zvolená povrchová úprava prírodný elox.
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Technologické centrum
FireBo je neoddeliteľnou súčasťou centrálneho foyer technologického centra. Pre dosiahnutie
maximálnej vizuálnej komunikácie cez požiarne deliace presklené priečky a okenné priezory bola
zvolená základná rada FireBo 75 bez vertikálnych deliacich stĺpikov medzi sklami.
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DEK, Královéhradecký kraj
Pre návrh preskleného oddelenia veľkopriestorových kancelárií a únikových koridorov padla jasná
voľba na radu požiarne odolných stien spĺňajúcich kritériá požiarnej odolnosti EI 30 DP1 - C.
Zvolený rad vizuálne ladí so systémovými presklenými priečkami Milt, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou kancelárskych priestorov v novostavbe DEK.
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Typy požiarnych priečok FireBo

Rámové presklené
požiarne priečky

Samozatvárač s klznou lištou

Samozatvárač s klznou lištou pre 2-krídlové dvere
s koordinátorom zatvárania v lište

Kovanie, oválna rozeta

Elektrohydraulický pohon krídlových dverí

Rámové riešenie ponúka vysoký štandard prevedenia
s hliníkovými profilmi medzi presklenými výplňami priečky.

Typy stien

FireBo 75

FireBo 90

FireBo 60

Požiarna odolnosť

EI15–EI60 min

EI15–EI120min

EI15–EI30min

Výška priečky (max.)

3 600 mm

4 000 mm

3 000 mm

Hr.sklenenej výplne

16 mm, 25 mm

EI120 60 mm

16 mm

Hr. priečky

75 mm

90 mm

62 mm

Zvuková nepriezvučnosť Rw

41 db (podľa typu skla)

43 db (podľa typu skla)

40 db (podľa typu skla)

Ohňovzdorné a dymotesné

ANO (za použitia prahového profilu
a padacej lišty)

ANO (za použitia prahového profilu
a padacej lišty)

ANO (za použitia prahového profilu
a padacej lišty)

Maximálny rozmer poľa (EI30)

1,2 x 3,6 m

Maximálny rozmer poľa (EI60)

1,2 x 3,2 m

1,2 x 3,04 m (pre EI90)

1,2 x 2,25 m

Maximálna svetlosť dverí

1 190 x 2 937 mm jednokrídlové,
2 440 x 2 997 mm dvojkrídlové

1 290 x 2 297 mm jednokrídlové,
2 240 x 2 297 mm dvojkrídlové

1 180 x 2 180 mm jednokrídlové,
2 120 x 2 174 mm dvojkrídlové

Umiestnenie dilatačného profilu

dilatácia každých 6m

dilatácia každých 5,2m

dilatácia každých 6m

2 krídielkový strieborný pánt

Designový valčekový pánt

2-kridielkový pánt

Bezrámové presklené
požiarne priečky
Bezrámové riešenie umožňujúce dizajnovo čisté prevedenie
presklených priečok bez hliníkových vertikálnych stĺpikov medzi
sklami.

Typ steny

FireBo 75

Požiarna odolnosť

EI15–EI60min

Výška priečky (max.)

3 600 mm

Hr.sklenenej výplne

16 mm, 25 mm

Hr. priečky

75 mm

Zvuková nepriezvučnosť Rw

41 db (dle typu skla)

Ohňovzdorné a dymotesné

ANO (za použitia prahového profilu
a padacej lišty)

Maximálny rozmer poľa (EI30)

2,1 x 3,6 m,
doporučujeme š. max = 1,2 m

Maximálny rozmer poľa (EI60)

1,68 x 3,2 m,
doporučujeme š. max 1,2 m

Maximálna svetlosť dverí

1190 x 2937 mm jednokrídlové,
2440 x 2997 mm dvojkrídlové

Umiestnenie dilatačného profilu

dilatácia každých max. 6 m
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Spracovanie

Certifikácia

Požiarne priečky FireBo
vyrábame v Českej republike
vo výrobnom závode Milt
v Popůvkách u Brna. Povrchy
profilov štandardne dodávame
s komaxitovou úpravou podľa
RAL alebo v prírodnom eloxe.
Priečky môžeme dodať tiež
s grafickým motívom podľa
želania zákazníka.

Požiarne priečky MILT spĺňajú všetky zákonné požiadavky
pre realizáciu požiarnych uzáverov na trhu v Českej
a Slovenskej republike.
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Technické detaily

FireBo 75 (EI15–EI60 min)

FireBo 60 (EI15 min)

Najpoužívanejšia rada požiarnych priečok spĺňajúcich dizajnovo
čisté prevedenie.

Rámové požiarne priečky spĺňajúce vysoký štandard
prevedenia a ekonomické požiadavky objednávateľa

napojenie pri stene

stĺpik medzi sklami

napojenie pri stene

napojenie na strop
napojenie na podlahu

rez dverným krídlom pri podlahe

rez stĺpikom medzi sklami

FireBo 90 (EI15–EI120 min)
Top rada spĺňajúca najvyššie kritériá na požiarnu odolnosť
až EI120 min.

napojenie na podlahu

dilatačný stĺpik – medzi sklami
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rez dverným krídlom pri podlahe

napojenie skiel bez stĺpika

napojenie pri stene

napojenie na podlahu

rez dverným krídlom pri podlahe

rez stĺpikom medzi sklami
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Stavebná pripravenosť, kotvenie a pracovná škára
Kotvenie do podlahy

Kotvenie do stropu

Kotvenie do finálnej podlahy

SDK nadpražie

dlažba, betón, stierka atd.

nadpražie zaklopené SDK (môže byť vykonané pred
tmelením, brúsením, maľovaním)

Kotvenie pred finálnou podlahou
rám priečky sa vypodloží na dohodnutú finálnu výšku
podlahy. Skladba podlahy bude doplnená a bude ukončená
pri ráme požiarnej steny.

Kotvenie do stien
SDK steny
steny zaklopené SDK doskou (môže byť vykonané pred
tmelením, brúsením, maľovaním)

Murované steny
murované steny s finálnou omietkou, možno kotviť aj do hrubej
omietky a potom bude vykonané doomietnutie k rámu

Betónové prvky

Poznámky

Minerálny podhľad
minerálny podhľad vždy v mieste požiarnej steny prerušený
SDK nadpražím, prekladom či inou protipožiarnou
konštrukciou

Pracovná škára
Pracovná škára medzi požiarnou stenou a nadväzujúcimi
konštrukciami je vyplnená požiarnou penou. Takto
vzniknutú montážnu medzeru je možné podľa dohody
zapraviť krycími lištami alebo dodatočne stavebne zapraviťv takom prípade musí objednávateľ zaistiť ochranu rámov
požiarnej steny.

steny s finálnou omietkou, možno kotviť aj do betónovej
konštrukcie a potom bude vykonané doomietnutie k rámu

Technická špecifikácia
Konštrukcia
Profily, povrchová úprava
Rám priečok možno vyhotoviť v hliníkovom alebo
oceľovom prevedení. V ponuke sú 3 systémy profilov
v závislosti od požiadavky na požiarnu odolnosť. Povrchovú
úpravu profilov je možné dodať v prevedení prírodný elox,
RAL podľa vzorkovníku ( štandard 9016, 8019, 7016,7024,
9006) alebo v surovom profile.

Kovanie

Sklenené výplne

2-krídelkové pánty, 3-krídelkové pánty(FAPIM LOIRA)

Do systému FireBo inštalujeme certifikované sklá
v požadovanej požiarnej odolnosti.

Plné výplne
Sendvičový Fe plech podľa požadovanej požiarnej odolnosti

Dverné krídla
Dverné krídla je možné dodať do požiarnej priečky
alebo samostatne do otvoru. Jedná sa o jednokrídlové
či dvojkrídlové otváravé dvere s možnosťou prevedenia
s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi. Dvere sa doplňujú
o príslušenstvo podľa požiadavky klienta: padacia lišta,
prahový profil, kovanie, pánikova hrazda, samozatvárač,
koordinátor otvárania, otvárače, napojenie na EPS a potom
bude vykonané zaomietnutie k rámu.
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Príslušenstvo k požiarnym stenám
(štandard MILT)
Kovanie s požadovanou požiarnou odolnosťou
a bezpečnostnými parametrami. V systéme FireBo sa dá
použiť akýkoľvek typ protipožiarnej rozety do šírky 33 mm.
Typy: kľučka - kľučka, kľučka - guľa, pánikova hrazda

Dverné pánty
Zámky
mechanické , pánikove, elektromechanické (ECO Shulte,
NEMEF, ASSA ABLOY)

Samozatvárače
Geze rada TS – GEZE TS3000 s klznou lištou , TS 5000
s klznou lištou, GEZE TS4000 s klzným ramienkom, skrytý
samozatvárač GEZE Boxer, ASSA ABLOY DC700NEW
s klzným ramienkom alebo klznou lištou

Dverné koordinátori
GEZE ISM lišta v kombinácii so samozatváračom
a magnety pre aretáciu dverného krídla
Dverný koordinátor GEZE SR
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