LUNAX® PORTA
Bezrámové celoskleněné protipožární dveře pro 		
použití v interiéru
EI60 – EI30 – Bez požární odolnosti

Díky svému minimalistickému designu splňují celoskleněné protipožární dveře LUNAX®
PORTA nejvyšší architektonické požadavky a nabízejí maximální průhlednost ve spojení
s odolností proti požáru v interiéru.
Samozavírací celoskleněné protipožární dveře LUNAX® PORTA mohou být oboustranně, či jednostranně otevíratelné. Tyto bezrámové dveře vyzdvihují architekturu
novostaveb a rekonstrukcí. Symetrický otočný systém a konstrukce dveří umožňují
otevírání v obou směrech.

VÝHODY DVEŘÍ LUNAX® PORTA
• Stylové a minimalistické celoprosklené protipožární dveře se čtyřmi charakteristickými
diskrétními úchyty
• Klasifikace E, EW a EI (30 a 60)
• Jednostranně a oboustranně otevíratelný mechanismus (oboustranné otevírání)
• Dveřní křídlo se sklem CONTRAFLAM® odpovídají ČSN EN 14449 (bezpečnostní
laminované sklo)
• Vynikající UV stabilita (5 000 hodin podle ČSN EN ISO 12543-4)
• Prokázaná mechanická odolnost (200 000 cyklů; C5 podle ČSN EN 16034)
• Nepožární oboustranně otevíratelné dveře se stejným designem poskytují
jednotný vzhled jako dveře protipožární

MAXIMÁLNÍ SCHVÁLENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO
KŘÍDLA

TŘÍDA
ODOLNOSTI

2660 mm

2660 mm

LUNAX® PORTA 30 (EI1 / EI2)

1150 mm

1150 mm

1150 mm

min. 450 mm
s elektrickým
zámkem > 550 mm

2310 mm

2310 mm

LUNAX® PORTA 60 (EI2)

1150 mm

1150 mm

1150 mm

min. 450 mm
s elektrickým
zámkem > 550 mm

KONFIGURACE

JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE

ASYMETRICKÉ
DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE

Národní předpisy se mohou lišit. Pro více informací o produktu kontaktujte prosím obchodní zastoupení společnosti Vetrotech
ve vaší zemi.

RÁMY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE
HYBRIDNÍ SYSTÉM
Ocelový jekl

DŘEVO (tvrdé dřevo)

Kalciumsilikátová deska

Dřevo pocházející z 		
udržitelných zdrojů 		
(certifikace PEFC/FSC)
Intumescentní páska

Krycí plech
Intumescentní páska

FLEXIBILNÍ PODPŮRNÁ
KONSTRUKCE (sádrokarton)
Sádrokartonová deska

PÓROBETON/BETON

(pouze EI 30)

Profil pro sádrokarton
Ocelový/dřevěný profil

Betonová stěna

Intumescentní páska

Intumescentní páska

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LUNAX® PORTA
Madla (modely K, T a S)

Každé ve třech různých délkách
(madlo zákazníka – na dotaz)

Zařízení pro fixaci
otevřených dveří

Zámky

Elektrický

Samozavírače dveří

Mechanický

Elektromagnetický

Elektromagnetický držák
dveří

Dveřní zarážka
NEJNOVĚJŠÍ DOSTUPNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prosím projděte naše technické podklady,
nebo kontaktujte naše prodejní techniky

Podlahové samozavírače DORMA/GEZE s funkcí držáku
dveří a bez funkce držáku dveří
(výběr v závislosti na hmotnosti dveřního křídla)

Použitelná
v horní části rámové
konstrukce

FUNKCE A PERSONALIZACE
Skleněné tabule dveří je možno na žádost dodat ve verzi extra čirého
skla SGG DIAMANT®, a využít tak všech jeho výhod, především dokonalé
průzračnosti, lepšího podání barev a vyššího přenosu denního světla.
Dveře LUNAX® PORTA mohou být dodány s kováním a madly v různých
barvách RAL. Na přání možno dodat nestandardní typ madla. Sklo lze
potisknout sítotiskem. Po obvodu je možný tisk krycího emailovaného
pásku. Na prosklené dveřní křídlo lze po montáži aplikovat také grafické
designové fólie.
Kromě protipožárních dveří LUNAX® PORTA je možno dodat rovněž
verzi dveří bez požární odolnosti vybavenou stejným příslušenstvím a
ve stejných rozměrech jako u požárně odolných dveří LUNAX® PORTA.
Díky tomu mohou mít všechny celoprosklené dveře v daném projektu,
protipožární i nepožární, stejný vzhled.
Síť autorizovaných montážních firem vyškolených společností Vetrotech
Saint-Gobain zajišťuje bezproblémovou montáž, bezchybnou funkčnost
a pravidelnou údržbu dveřních křídel a kování. Autorizované montážní
firmy ve vašem regionu mohou mít technickou podporu a poradenství
místní obchodní kanceláře Vetrotech.

BEZRÁMOVÉ A
BEZ KOMPROMISU

Protipožární dveře LUNAX® PORTA spolehlivě zajišťují požadovanou úroveň
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ochrany před požárem, včetně bezpečnosti vůči poranění v případě pádu osoby,
KONTAKTUJTE NÁS
Jsme rádi, že do vašeho nového projektu
můžeme vnést světlo a bezpečnost.
Pokud máte dotazy, prosím vyplňte tento
formulář: vetrotech.com/contact-us
Vetrotech Saint-Gobain International
repr. kancelář pro CZ/SK
K Čističce 218, 739 25 Sviadnov
Česko
Více informací získáte na
vetrotech.com/lunax
Tel: +420 606 735 495
Email: marek.vasicek@saint-gobain.com
Tel: +420 733 607 404
Email: petr.dufek@saint-gobain.com

v kombinaci se svobodou tvůrčího designu. Díky naší vytrvalé snaze o inovaci
jsme našim zákazníkům schopni nabídnout celoskleněné protipožární dveře,
které lze adaptovat pro různé aplikace. Přirozené světlo a vysoká transparentnost
dnes představují zásadní prvky současné architektury. Sklo CONTRAFLAM®,
které tvoří hlavní část dveří LUNAX® PORTA zajišťuje optimální protipožární
ochranu při zachování maximální průchodnosti světla. K dispozici jsou různé
typy podpůrných konstrukcí: dřevěná, ocelová, sádrokartonová, cihlová, nebo
betonová. Dveře LUNAX® PORTA jsou výsledkem našeho úsilí o vytvoření
designových celoskleněných protipožárních dveří, pro plnění požadavků
náročných projektů.

