
DREWNIANE DRZWI PRZECIWPOZAROWE
.



Drzwi obiektowe firmy Stolmat stanowią realną barierę ognio-

trwałą, dymoszczelną oraz akustyczną, zapewniając bezpie-

czeństwo i ochronę przed skutkami pożaru. Drzwi firmy Stolmat 

wykonywane są w dwóch klasach ogniotrwałości  EI 30 i EI 60 .

Skrzydło wykonane jest ze specjalnej trójwarstwowej płyty wióro-

wej o odpowiedniej gęstości. Powierzchnia skrzydła wykończona 

jest fornirem naturalnym, lakierem kryjącym lub  laminatem HPL 

wysokiej jakości. Skrzydła wykonywane   w wersjach przylgowych 

z zawiasami widocznymi oraz bez  przylgi z zawiasami widoczny-

mi lub ukrytymi.

Skrzydło i ościeżnica są dodatkowo uszczelnione za pomo-

cą uszczelek akustycznych, pęczniejących, ceramicznych oraz 

przez zastosowanie progu opadowego.

Ościeżnice stałe lub regulowane wykonywane są z drewna,    po-

wierzchniowo wykończone fornirem naturalnym, modyfikowa-

nym lub lakierem kryjącym. Futryny metalowe narożne lub regu-

lowane są zawsze malowane proszkowo w kolorze z palety RAL 

lub NCS.

Drzwi drewniane przeciwpożarowe są wykorzystywane głów-

nie w budynkach użyteczności publicznej, hotelach i biurach ale 

również w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wejściowe z 

klatki schodowej, .

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi mogą być sto-

sowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wy-

trzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich wa-

runkach eksploatacji.

listwy wzmacniające

trójwarstwowa płyta wiórowa

fornir / lakier / okleina

płyta MDF
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WYBRANE MODELE

WZORY DRZWI

Drzwi drewniane zawsze są dostosowywane do indywidualnych 

potrzeb klienta, często kolor lub faktura drewna nawiązuję do  już 

istniejącej stolarki lub podłogi. Bogaty wachlarz farb, fornirów 

oraz oklein daje wiele możliwości dopasowania się do każdego 

projektu aranżacyjnego. Drzwi oprócz ochrony przeciwpożaro-

wej stanowią również gustowny element wystroju wnętrza.

W celu doświetlenia pomieszczenia stosowane są przeszklenia ze 

szkła ognioochronnego. Prócz szklenia możliwe są również różne-

go rodzaju intarsje ze stali nierdzewnej oraz ułożenie różnych ko-

lorów fornirów według wzoru. Istnieje również możliwość dokleje-

nia specjalnych dekorów w celu nadania drzwiom bardziej   kla-

sycznego wyglądu.

W skrzydle i futrynie istnieje możliwość frezowań ozdobnych róż-

nego typu. Frezowanie ma głębokość maksymalnie 7 mm          i 

wykonywanie jest tylko w skrzydłach pokrytych lakierem jedno-

barwnym. Podczas malowania nakładanych jest 7 powłok       la-

kieru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości po-

wierzchni drzwi.



Hotel Puro Kraków

Dialock jest systemem kontroli dostępu, korzystającym z techno-

logii kart zbliżeniowych, pracujących w standardzie ISO15693.

Starannie zadbano o bezpieczeństwo. Dane zapisane na kluczu 

zbliżeniowym są szyfrowane i niemożliwie do skopiowania – tak, 

by nie można było ich wykorzystać na innym kluczu.

Dialock znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje     po-

trzeba kontroli dostępu i ruchu osób, przy zachowaniu odpo- 

wiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na 

możliwości konfiguracyjne system sprawdza się doskonale   za-

równo w małych, jak i bardzo złożonych aplikacjach.

System kontroli dostępu Dialock to idealne rozwiązanie dla:

• hoteli

• centrów welness, spa i aquaparków

• banków

• laboratoriów

• obiektów biurowych i przemysłowych

• klinik

• archiwów

• sklepów jubilerskich

• wyciągów narciarskich

SYSTEM DIALOCK

Hotel Bania Białka Tatrzańska



Hotel Puro Kraków

Terminale do montażu bezpośrednio na drzwiach. Taki sposób 

montażu zwalnia z konieczności układania okablowania, co 

przekłada się na możliwość montażu terminalu w już istniejących 

i funkcjonujących obiektach. Dialock oferuje aż trzy różne       mo-

dele terminali: DT400/401, DTSO/H, DT. Wszystkie oferowane mode-

le posiadają zasilanie bateryjne, które wystarcza na około 2 letni 

okres eksploatacji. 

Terminale Dialock posiadają funkcję antypaniczną od strony po-

mieszczenia, co pozwala na swobodne opuszczenia pomieszcze-

nia w sytuacji zagrożenia pożarowego. 

Najbardziej zaawansowana linia produktów przeznaczona do 

montażu ściennego. Działanie polega na wysterowaniu elektro-

zaczepu drzwiowego za pośrednictwem jednostki kontrolnej. Sys-

tem oferuje tutaj dodatkowe możliwości sterowania zewnętrzny-

mi urządzeniami elektrycznymi, integracji z systemami BMS, ko-

munikacji online w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania infor-

macji z zewnętrznych systemów i czujników.

Terminale ścienne mogą pracować jako urządzenia sterujące, 

np. windy, szlabany parkingowe, maszyny vendingowe. Pozwala-

ją na łatwą integrację z systemami zewnętrznymi.

TERMINALE DRZWIOWE I ŚCIENNE
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