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Ing.Andrea Kušnierová

Tel. +421 45 672 73 30
Fax. +421 45 672 73 34
E-mail: kusnierova@ffsystembau.sk

Mária Falťanová

Tel. +421 45 672 73 30
Fax. +421 45 672 73 34
E-mail: faltanova@ffsystembau.sk

Váš kontakt pre predaj:

Revízne dvierka
Traverzy
Šachtové a podlahové poklopy

Kontaktujte nás!

www.ffsystembau.sk

Centrála

FF Systembau s.r.o.
Lesná 945
966 01 Hliník Nad Hronom

Tel. +421 45/672 73 30
Fax. +421 45/672 73 34
E-mail: info@ffsystembau.sk
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FF Systembau - o spoločnostiFF Systembau - o spoločnosti

Spoločnosť - skúsená a inovatívna
Spoločnosť bola založená v roku 1991 a po viac ako
12 ročných skúsenostiach v oblasti bytových a
priemyselných stavieb sa spoločnosť v roku 2003
začala špecializovať výhradne na výrobu revíznych
dvierok do stien a stropov. Spoločnosť FF Systembau
je dnes jedným z lídrov vo výrobe a predaji revíznych
dvierok vo svete.

Hlavné sídlo s vedením materskej spoločnosti sídli v
bavorskom Münchsdorfe. Najväčší výrobný závod sa
nachádza v Slovenskej republike v Hliníku nad
Hronom. Z tohto výrobného závodu sú výrobky
dodávané do sesterských spoločností v Nemecku,
Taliansku, Poľsku, Rumunsku a USA, z ktorých sa
výrobky expedujú na trhy ostatných európskych
krajín. Slovenská pobočka FF Systembau priamo
distribuuje výrobky zákazníkom v Slovenskej
republike, Českej republike, Maďarsku a Bulharsku.

Produktový program - všestranný a inovatívny!
Produktový program FF Systembau zahŕňa revízne dvierka v
najrôznejších vyhotoveniach určených do stropu alebo steny,
s požiarnou odolnosťou alebo bez požiarnej odolnosti, z
hliníka alebo ocele, so sadrokartónovou výplňou alebo bez
výplne, oceľové alebo antikorové revízne dvierka s možnosťou
zabudovania do sadrokartónových alebo masívnych kon-
štrukcií.

Montáž je rýchla a bezproblémová. Revízne dvierka sú
dodávané v štandardných rozmeroch, ako aj v atypických
rozmeroch podľa želania zákazníka. To platí aj pre všetky
druhy protipožiarnych revíznych dvierok od FF Systembau.

Cez celé produktové portfólio revíznych dvierok a
podlahových poklopov sme schopní zákazníkovi ponúknuť
komplexné riešenie podľa jeho požiadaviek.

Udržateľnosť životného prostredia - vyhlásenie o
produkte (EPD)
Udržateľnosť životného prostredia je neoddeliteľnou
súčasťou firemnej politiky FF Systembau. Preto FF
Systembau má environmentálne vyhlásenie o produkte
(EPD) podľa DIN ISO 14025 a EN 15804 pre certifikáciu
podľa DGNB, BNB, LEED alebo BREEAM.

o spoločnosti
o spoločnosti

Požiarna ochrana - Váš špecialista!
Najmä u ohňovzdorných revíznych dvierok pre stropy a
steny, môže FF Systembau pre každú požiadavku ponúknuť
správny produkt. Či už po dobu 30 minút EI30 (I30), 40 minút
EI45 (I45), 60 minút EI60 (I60), 90 minút EI90 (I90) alebo
120 minút EI120 (I120). V oblasti šachtových a podlahových
poklopov tiež ponúkame rôzne protipožiarne produkty pre
rozličné použitie.

Manažment kvality = firemná politika!
Vysoká kvalita produktu a jeho absolútna spoľahlivosť sú
zárukou spokojnosti našich zákazníkov, preto nie je
manažment kvality žiadne cudzie slovo, ale dôsledná
firemná politika na všetkých miestach.

Náš cieľ
Našim cieľom je prostredníctvom vysokej kvality výrobkov,
komplexnej ponuky sortimentu a rýchlosti dodávok
dosiahnuť maximálnu mieru spokojnosti našich zákazníkov.

Váš FF Systembau
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Revízne systémy
FF Systembau

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

A B

E

C

D

D

Revízne dvierka s pevnými pánatmi
Systém F1 – revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne
Revízne dvierka s pevnými pánatmi
Systém F1 – revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplnes pevným

i
pántam

i
s pevným

i
pántam

i

Krídlo dvierok pripravené na maľovanie

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Zámok s plochým výrezom

H Zámok s vnútorným šesťhranom

P Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

SD

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Samozrejme aj naďalej dodávame skrutkovaný variant alebo
len hliníkový rám dvierok.

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov
so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne GKBi
v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a dvoch za-
cvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch
jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne
spojené špeciálnym zváraním. Od veľkosti 300 x 300 mm
sú revízne dvierka vybavené poistným úchytom. Aby sa
zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvie-
roksa úchytmusí znovu zavesiť.

Použitie revíznych dvierok v stenách ako aj v stro-
poch (nie pochôdznych) je bezproblémové.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých
zacvakávacích zámkov.

Systém F1 Rozmery v mm

A B C D E

200200G125 200 200 13 28 40

300300G125 300 300 13 28 40

400400G125 400 400 13 28 40

500500G125 500 500 13 28 40

600600G125 600 600 13 28 40

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a
e25 mm. Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosím dopytovať!

Štandardné rozmery pre sadrokartónovú
výplň 12,5 mm:

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné  riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Použiteľné aj pre dierovaný sadrokartón
� Lepšia ochrana pred poškodením alebo stratou – krídlo

dvierok je pevne spojené s vonkajším rámom
� Krídlo dvierok -pripravené na maľovanie

nie je potrebné stierkovanie
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Revízne dvierka vývesné Systém F2 Alu-MagicRevízne dvierka vývesné Systém F2 Alu-Magic
Revízne dvierka bez nutnosti stierkovania so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplneRevízne dvierka bez nutnosti stierkovania so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne

Krídlo dvierok je pripravené na maľovanie

A B

E

C

D

D

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Zámok s plochým výrezom

H Zámok s vnútorným šesťhranom

P Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

SD

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne GKBi v
hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a dvoch za-
cvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo
štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú
navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Od
veľkosti 300 x 300 mm sú revízne dvierka vybavené
poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným
úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí
znovu zavesiť. Použitie revíznych dvierok v stenách
ako aj v stropoch (nie pochôdznych) je bezproblémo-
vé. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová
medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená
tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých
zacvakávacích zámkov.

AK200200G125

Systém F2 Rozmery v mm

A B C D E

200 200 13 28 40

AK300300G125 300 300 13 28 40

AK400400G125 400 400 13 28 40

AK500500G125 500 500 13 28 40

600 600 13 28 40

Štandardné rozmery pre sadrokartónovú
výplň 12,5 mm:

AK600600G125

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a
e25 mm. Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosím dopytovať!

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� -Krídlo dvierok pripravené na maľovanie

nie je potrebné stierkovanie
� Použiteľné aj pre dierovaný sadrokartón
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Revízne dvierka „vzducho- a prachotesné“
Systém F2 AKL - Revízne dvierka bez nutnosti stierkovania so sadrokartónovou výplňou
Revízne dvierka „vzducho- a prachotesné“
Systém F2 AKL - Revízne dvierka bez nutnosti stierkovania so sadrokartónovou výplňou

A B

E

C

D

D

vzducho-
a prachotesné
vzducho-
a prachotesné

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Nové: Teraz k dispozícií aj v dymotesnej verzií!
Konzultujte s nami!

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm,
15 mm alebo 25 mm a dvoch zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne
dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa
zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení
dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť.

Použitie revíznych dvierok v stenách ako aj v stropoch
(nie pochôdznych) je bezproblémové. Medzi rámom a
krídlom dvierok je vzduchová medzera 2 mm, ktorá je
vyplnená špeciálnym štetinovým tesnením. Dvierka
sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zám-
kov.

Štandardné rozmery pre sadrokartónovú
výplň 12,5 mm:

AKL200200G125

Systém F2 AKL Rozmery v mm

A B C D E

200 200 13 28 40

AKL300300G125 300 300 13 28 40

AKL400400G125 400 400 13 28 40

AKL500500G125 500 500 13 28 40

600 600 13 28 40AKL600600G125

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a
25 mm.

Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosím dopytovať!e

Skúšané do rozmeru 1000 x 1000 mm
(mož .nosť zväčšenia obvodu alebo povrchu +50%)

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Skúšané aj so zámkami
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� „Vzducho- a prachotesnost“ overená skúšobným

protokolom č. 106 34533 (ift Rosenheim)

Mimoriadne prednosti nášho systému



9

Revízne dvierka s akustickou dierovanou výplňou
Systém F1/F2 – Revízne dvierka s dierovanou výplňou
Revízne dvierka s akustickou dierovanou výplňou
Systém F1/F2 – Revízne dvierka s dierovanou výplňou

Môžu byť použité všetky štandardné druhy
dierovania.

A B

E

C

D

D

Príklad s 12,5 mm hrubou
GK - akustickou dierovanou výplňou

s akustickou
dierovanou výplňou
s akustickou
dierovanou výplňou

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Zámok s plochým výrezom

H Zámok s vnútorným šesťhranom

P Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

SD

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou dierovanou výplňou v hrúbke 12,5
mm a dvoch zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy rev -íznych dvierok pozostávajú zo šty
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Od veľkosti 300
x 300 mm sú revízne dvierka vybavené poistným
úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po
každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu za-
vesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých
zacvakávacích zámkov.

A+B: Podľa druhu dierovania.
Bude presne prispôsobený podľa
existujúceho dierovania.

C: 13 mm
D: 28 mm
E: 40 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Hodí sa presne k existujúcemu dierovaniu
� Už viac nie je potrebné nákladné prispôsobovanie na stavbe
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Revízne dvierka „dvoj – alebo viacdielne“
Systém F1/F2 – Revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne
Revízne dvierka „dvoj – alebo viacdielne“
Systém F1/F2 – Revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplnedvoj–

alebo
viacdielne
dvoj –

alebo
viacdielne

Rozmery:
Rozmerové vyhotovenie bude vyrobené presne podľa požiadaviek
zákazníka.

Zámky:
Dvoj – alebo viacdielne revízne dvierka môžu byť doplnené
nasledujúcimi druhmi zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Zámok s plochým výrezom

H Zámok s vnútorným šesťhranom

P Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

SD

Možnosti použitia:
Nenosné vnútorné sadrokartónové stropy a sadrokartónové
steny.

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou 12,5 mm, 15 mm a 25 mm
alebo bez výplne a zacvakávacích zámkov.

Rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch je-
dnotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne
spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú
vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prí-
padným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a krídlom
dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm. Dvierka sa
otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre nadrozmerné
ve -ľkosti. Krídlo dvierok je pritom dvoj-alebo viac
dielne. Napriek rozdeleniu krídla dvierok sa ne-
používa takže ostáva kžiadna stredová priečka
dispozícii celý svetlý otvor.

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Plný svetlý otvor napriek nadrozmernej veľkosti
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Revízne dvierka pod obklad
Systém F3 – Revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou
Revízne dvierka pod obklad
Systém F3 – Revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou pod obklad

pod obklad

Príklad obložených dvierok: (dodávka bez obkladačiek)

Variant 2: zapustený obkladVariant 1: obklad na dvierkach

E

D = 28 mm
E = 40 mm

A

B

C

D

D

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm,
15 mm alebo 25 mm a dvoch zacvakávacích zámkov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvier-
ka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo
prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená tesnením.
Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakáva-
cích zámkov.

Obrázok vľavo:
Pohľad zboku na zatvorené dvierka
so zacvakávacím zámkom

Rozmery:
Revízne dvierka by sa mali zhodovať s rozmermi obkladu. K tomu
sú potrebné rozmery obkladu a šírka fúgy, z čoho sa potom vyvodia
rozmeryAa B.

Rozmery D a E zostávajú rovnaké. Rozmer C zodpovedá hrúbke
steny.

Varianty:
� „obklad na dvierkach“: Obklad sa lepí priamo na SDK platňu,

ktorá je v jednej rovine s profilomhliníkovým

� „zapustený obklad“: Obklad sa lepí priamo na SDK platňu,
ktorá je zapustená v hlíníkovom ráme

- jeVýhody: dnoduchšia montáž pre obkladačov
- presné ukončenie

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Dlhodobo overené v praxi
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie

Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a
mm.25

Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosím dopytovať!e

Rozmerové vyhotovenie:
Rozmerové vyhotovenie bude vyrobené presne podľa
požiadaviek zákazníka.



12

Jumbo dvere/dvere so spevnenou konštrukciou
Systém T – pre nadrozmerné veľkosti
Jumbo dvere/dvere so spevnenou konštrukciou
Systém T – pre nadrozmerné veľkostiR

evízne dvere
R

evízne dvere

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvere pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm.
Vonkajší hliníkový rám je dodatočne spevnený štvor-
hranným profilom. Dvere sa otvárajú stlačením
ukrytých zacvakávacích zámkov. Stabilné špeciálne
pánty umožňujú bočné otváranie dvier.

Jumbo dvere/dvere so spevnenou konštrukciou môžu
byť vyrobené s ľavý alebo pravým otváraním.m

Možnosti použitia:
Jumbo dvere/dvere so spevnenou konštrukciou môžu byť použité v
sadrokartónových stenách s hrúbkou opláštenia 12,5 mm, 15 mm a
25 mm.

Rozmery:
Rozmerové vyhotovenie bude vyrobené presne podľa požiadaviek
zákazníka.

Zámky:
Jumbo dvere/dvere so spevnenou konštrukciou môžu byť
doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Obzvlášť stabilné vyhotovenie
� Možné bočné otváranie

Mimoriadne prednosti nášho systému



C

Revízne dvierka kruhové – vývesné
Systém R – Kruhové revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou, vývesné
Revízne dvierka kruhové – vývesné
Systém R – Kruhové revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou, vývesné kruhové

kruhové

akustická dierovaná výplň
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Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Kruhové revízne dvierka pozostávajú z hliníkových
profilov so sadrokartónovou výplňou aGKBi 12,5 mm
zacvakávacích zámkov.

Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby
sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení
dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť. Použitie reví-
znych dvierok v stenách ako aj v stropoch (nie
pochôdznych) je bezproblémové. Medzi rámom a
krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm
dookola vyplnená tesnením. Dvierka sa otvárajú
stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Systém R Rozmery v mm

A B

300 360

400 460

500 560

R200G125

R300G125

R400G125

R500G125

R600G125 600 660

200 260

Štandardné veľkosti so sadrokartónovou
výplňou 12,5 mm

Všetky štandardné veľkosti sú dodávané s hrúbkou 12,5 mm.

Špeciálne vyhotovenia sú dodávané aj v hrúbkach 15 mm,
18 a 20 mm.

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchle, bezproblémové zabudovanie
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Ploché zabudovanie do sadrokartónových stropov a stien
� Použiteľné aj pre sadrokartónové platne - dierované
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revízne dvierka pre
sadrokartónové
šachtové/
predsadené a
masívne
steny EI90
Systém F5 – EI 90/EI 120

Strana 17

Protipožiarne
revízne dvierka pre
sadrokartónové
šachtové/predsade-
né a masívne steny
EI60
Systém F5 – EI 60
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Protipožiarne
revízne dvierka pre
sadrokartónové
stropy EI30
Systém F6 – EI 30/EI 45
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Protipožiarne
revízne dvierka pre
sadrokartónové
stropy EI90
Systém F6 – EI 90
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Protipožiarne
revízne dvierka pre
sadrokartónové
stropy EI60
Systém F6 – EI 60
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FF Systembau
Revízne systémy
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Protipožiarne revízne dvierkaProtipožiarne revízne dvierka

Protipožiarne
revízne dvierka pre
sadrokartónové
stropy EI120

120Systém F6 – EI

Strana 21
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Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 30 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 30 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny

EI30EI30

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 25 mm (EI30).
Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú
vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prí-
padným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená proti-
požiarnym (napeňovacím) tesnením.

Pri uzatváraní revíznych dvierok je možné zvoliť si medzi
štvorhranným zámkom (FS), cylindrickým nábytko-
vým zámkom (Z), a profilovaným cylindrickým zám-
kom. (PZ1/PZ2).

Možnosti použitia:
V nenosných šachtových/predsadených stenách ohňovzdornej
triedy EI30 s jednostranným obložením 25 mm. V masívnej stene
ohňovzdornej triedy EI30: pre všetky vhodné masívne konštrukcie
stien.

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. RozmeryAa B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Rozmer D zostáva vždy rovnaký. Rozmer C zodpovedá príslušnej
hrúbke steny.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
protokolmi).

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Zabudovanie do šachtovej/predsadenej alebo

masívnej steny
� Vhodné aj pod obklad
� Možnosť použitia v systémových konštrukciách

rôznych výrobcov

D = 55 mm

Príklad EI30 s 25 mm GKF

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Revízne systémy
FF Systembau

Krídlo dvierok je vyberateľné

D

D

C
B

A
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Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 60 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 60 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny

EI60EI60

Krídlo dvierok je vyberateľné

D = 55 mm

Príklad EI60 s 30 mm GKF D

D

CB

A

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou (EI60).výplňou GKF 30 mm Obidva
rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jedno-
tlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne
spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú
vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prí-
padným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a krídlom
dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po
obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím)
tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých za-
cvakávacích zámkov.

Možnosti použitia:
V nenosných šachtových/predsadených stenách ohňovzdornej
triedy EI60 s jednostranným 30 mm obložením ( pre šachtové/
predsadené a masívne steny).

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané 800 x 800 mmdo rozmeru

Rozmer D zostáva rovnaký. Rozmer C zodpovedá príslušnej
hrúbke steny.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti
podľa Vašich požiadaviek.

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Ploché zabudovanie do šachtových/predsadených a

masívnych stien
� Vhodné aj pod obklad
� Použitie v šachtových stenách

rôznych systémových výrobcov



17

P
rotipožiarne

P
rotipožiarne

Príklad EI90 s 40 mm GKF

C = 40 mm/45 mm/50 mm
D = 55 mm
E = variabilný rozmer
Z = celková hrúbka = 80 mm

Rozmer D zostáva rovnaký.
Rozmer E sa mení podľa
hrúbky GKF. Rozmer C
zodpovedá príslušnej hrúbke
steny.

Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 90/120 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 90/120 – pre sadrokartónové šachtové/predsadené a masívne steny

EI90/EI120EI90/EI120

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 40 mm, 45
mm alebo 50 mm (EI90/EI120). Obidva rámy reví-
znych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých
rámových častí, ktoré sú navzájom spojené špe-
ciálnym zváraním. Revízne dvierka sú vybavené
poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným
úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí
znovu zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medze-
ra 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipo-
žiarnym (napeňovacím) tesnením.

Pri uzatváraní revíznych dvierok je možné zvoliť si
medzi štvorhranným zámkom (FS), cylindrickým
nábytkovým zámkom (Z) a profilovaným cylindrickým
zámkom (PZ1/PZ2).

Možnosti použitia:
V nenosných šachtových/predsadených stenách ohňovzdornej
triedy EI90/EI120 s obložením 40 mm, 45 mm alebo 50 mm (pre
šachtové/predsadené a masívne steny).

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. RozmeryAa B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Rozmer D zostáva vždy rovnaký. Rozmer C zodpovedá príslušnej
hrúbke steny.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
protokolmi).

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru: 1000 x 1500 mm

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Zabudovanie do šachtovej/predsadenej alebo

masívnej steny
� Vhodné aj pod obklad
� Možnosť použitia v systémových konštrukciách

rôznych výrobcov

Mimoriadne prednosti nášho systému:

Krídlo dvierok je vyberateľné

C

D

D

E

Z

A

B
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Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 30/45 – pre sadrokartónové stropy
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 30/45 – pre sadrokartónové stropy

EI30/EI45EI30/EI45

Vyvesiteľné krídlo dvierok

BEZ PRÍDAVNÉHO PROTIPOŽIARNEHO
KRYTU NA ZADNEJ STRANE!

D = 28 mm
E = 40 mm

Príklad EI45 s 25 mm GKF

A B

D

D C

E

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 12,5 mm, 15
mm, 18 mm, 20 mm (EI30) a 25 mm (EI45).

Obidva rámy revíznych dvi -erok pozostávajú zo šty
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvier-
ka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo
prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipo-
žiarnym (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa otvára-
jú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Možnosti použitia:
v nenosných sadrokartónových stropoch ohňovzdornej  triedy:

� EI30 s 12,5 mm, 15 mm, 18 mm sadrokartónom
� EI45 s 25 mm sadrokartónom

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer D a E zostáva rovnaký. Rozmer C zodpovedá príslušnej
hrúbke stropu.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
protokolmi).

Všetky prevedenia sú dodávané v hrúbkach 12,5 mm, 15 mm,
18 mm (EI30) alebo 25 mm (EI45)., 20 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
� Protipožiarny kryt na zadnej strane už nie je viac potrebný
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Ei60EI60

Vyvesiteľné krídlo dvierok

Príklad EI60 s 30 mm Fireboard

C = 30 mm
D = 25 mm

Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 60 – pre sadrokartónové stropy
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 60 – pre sadrokartónové stropy

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

E

A B

D

D C

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou Fireboard v hrúbke 30 mm
(2 x 15 mm).

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvier-
ka sú vybavené poistným úchytom. Medzi rámom a
krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá
je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňova-
cím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením ukry-
tých zacvakávacích zámkov.

BEZ PRÍDAVNÉHO PROTIPOŽIARNEHO
KRYTU NA ZADNEJ STRANE!

Možnosti použitia:
V nenosných sadrokartónových stropoch ohňovzdornej triedy

� EI60 s 30 mm výplňou

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané 800 x 800 mmdo rozmeru

Rozmery D a E zostávajú rovnaké. Rozmer C zodpovedá
príslušnej hrúbke stropu.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
protokolmi).

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Technicky dokonalé riešenie
� Ploché zabudovanie do sadrokartónových stropov
� Protipožiarny kryt na zadnej strane už nie je viac potrebný
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P
rotipožiarne

P
rotipožiarne

Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 90 – pre sadrokartónové stropy

EI90Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 90 – pre sadrokartónové stropy

EI90

C = 40 - 50 mm
D = 90 mm
E = variabilný rozmer
Z = = 110 mmcelková hrúbka

Príklad EI90 s 40 mm GKF

Z

Vyvesiteľné krídlo dvierok

A

D

D
C
E

B

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 40 mm, 43
mm, 45 mm alebo 50 mm.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Z vojenie protid -
požiarnej výplne na zadnej strane dvierok zabez-
pečuje požadovanú protipožiarnu odolnosť. Revízne
dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa
zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení
dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a
krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá
je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňova-
cím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením
ukrytých zacvakávacích zámkov.

Možnosti použitia:
v nenosných sadrokartónových stropoch ohňovzdornej triedy:

� EI90 s 40 mm sadrokartónom
� EI90 s 43 mm sadrokartónom
� EI90 s 45 mm sadrokartónom
� EI90 s 50 mm sadrokartónom

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Rozmer D zostáva rovnaký. Rozmer E sa mení podľa hrúbky GKF.
Rozmer C zodpovedá príslušnej hrúbke stropu.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
protokolmi).

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie
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Z
A

D

D
C
E

B

Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 120 – pre sadrokartónové stropy
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F6 – 120 – pre sadrokartónové stropy P

rotipožiarne
P

rotipožiarne
Ei120EI120

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovouvýplňouGKFvhrúbke50mm(EI120).

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Zdvojenie proti-
požiarnej výplne na zadnej strane zabezpečuje po-
žadovanú protipožiarnu odolnosť. Revízne dvierka sú
vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prí-
padným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm ktorá je po obvode vyplnená proti-
požiarnym (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa
otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Vyvesiteľné krídlo dvierok

Príklad EI120 s
50 mm GKF

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

Možnosti použitia:
V nenosných sadrokartónových stropoch ohňovzdornej triedy
EI120.

SKÚŠANÉ NA PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ PODĽA
„EURÓPSKEJ NORMY EN 1364-2“

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Rozmer D a E zostáva rovnaký. Rozmer C zodpovedá príslušnej
hrúbke stropu.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané 800 x 800 mmdo rozmeru

C = 50 mm
D = 110 mm
E = 45 mm
Z = 120celková výška = mm

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie

Mimoriadne prednosti nášho systému:

Revízne systémy
FF Systembau
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Revízne dvierka pre masívne stenyRevízne dvierka pre masívne steny
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Revízne dvierka
pre masívne steny
a stropy bez
požiarnej odolnosti
Systém MW

Strana 23

Protipožiarne
revízne dvierka
pre masívne
steny EI30
Systém F5 – 30 BMW

Strana 24

Strana 25

Protipožiarne
revízne dvierka
pre masívne
steny EI90
Systém F5 – 90 BMW

FF Systembau
Revízne systémy
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Revízne dvierka pre masívne steny a stropy
Systém MW – revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou

A

B

C

Revízne dvierka pre masívne steny a stropy
Systém MW – revízne dvierka so sadrokartónovou výplňou M

asívne steny
a stropy
M

asívne steny
a stropy

Zámky:
Revízne dvierka pre masívne steny môžu byť doplnené
nasledujúcimi druhmi zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

C = 60 - 70 mm

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou 12,5 mm, 15 mm alebo 25
mm a zacvakávacích zámkov.

Rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch je-
dnotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne
spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú
vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prí-
padným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť. Dvierka sa otvárajú stla-
čením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre použitie v
masívnych stenách. Revízne dvierka môžu byť pritom
osadené zároveň s okolitým povrchom. Na zvláštne
želanie môžu byť pripravené pre omietkuhrubšiu
alebo .zapustený obklad

Možnosti použitia:
Masívne steny

Rozmery:
Rozmerové vyhotovenie bude vyrobené presne podľa požiadaviek
zákazníka.

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Po zabudovaní do masívnych stien a stropov takmer

neviditeľné
� Možnos hrubšiu alebo zapustenýť vyrobiť pre omietku

obklad

Mimoriadne prednosti nášho systému

Revízne systémy
FF Systembau

Krídlo dvierok je vyberateľné
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Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 30 – pre masívne stenyBMW
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 30 – pre masívne stenyBMWP

rotipožiarne
P

rotipožiarne

Možnosti použitia:
� pre masívne steny
� pre všetky vhodné masívne konštrukcie stien

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka EI30 sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Rozmery D a E zostávajú vždy rovnaké. Rozmer C zodpovedá
príslušnej hrúbke steny.

Špeciálne vyhotovenie:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
predpismi).

EI30EI30

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Vysoko estetické prevedenie

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 25 mm (EI30).
Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo šty-
roch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom
pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvier-
ka sú vybavené dvoma poistnými úchytmi. Aby sa
zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení
dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a
krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá
je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím)
tesnením.

Pri uzatváraní revíznych dvierok je možné zvoliť si
medzi štvorhranným zámkom (FS), cylindrickým ná-
bytkovým zámkom (Z), a profilovaným cylindrickým
zámkom (PZ1/PZ2). Revízne dvierka sa uchytia do
steny pomocou pribalených kotiev.

V súlade s predpismi: AbZ EI90 Z-6.55-2242

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

D = 57 mm

Príklad EI30 s 25 mm GKF D

D

CB

A

Vyvesiteľné krídlo dvierok

Revízne systémy
FF Systembau

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru 800 x 800 mm
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P
rotipožiarne

P
rotipožiarne

EI90EI90

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Možnosť vyrobiť pre hrubšiu omietku alebo

zapustený obklad

C = 40 mm
D = 57 mm
E = variabilný rozmer
Z = = 80 mmcelková hrúbka

Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 90 BMW – pre masívne steny
Protipožiarne revízne dvierka
Systém F5 – 90 BMW – pre masívne steny

V súlade s predpismi: AbZ EI90 Z-6.55-2242

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ

C

D

D

E

Z

A

B

Revízne systémy
FF Systembau

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so
sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 40 mm (EI90).
Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo
štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú na-
vzájom pevne spojené špeciálnym zváraním.
Zdvojenie výplne na zadnej strane dvierok zabezpečuje
požadovanú protipožiarnu odolnosť. Revízne dvierka
sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo
prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa
úchyt musí znovu zavesiť.
Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená proti-
požiarnym (napeňovacím) tesnením. Pri uzatváraní
revíznych dvierok je možné zvoliť si medzi štvor-
hranným zámkom (FS), cylindrickým nábytkovým
zámkom (Z), a profilovaným cylindrickým zámkom
(PZ1/PZ2). Revízne dvierka sa uchytia do steny
pomocou pribalených kotiev.

Krídlo dvierok je vyberateľné

Možnosti použitia:
� pre masívne steny
� pre všetky vhodné masívne konštrukcie stien

Rozmery:
Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných
štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm

Špeciálne vyhotovenie:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek (minimálna a maximálna veľkosť v súlade s
predpismi).

� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
� skúšané do rozmeru B: 1000 x H: 1500 mm
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Revízne dvierka do vonkajšieho prostredia/fasádyRevízne dvierka do vonkajšieho prostredia/fasády

Revízne dvierka
do fasády, pod
omietku
Systém MP

Strana 27

Revízne dvierka
do fasády,
vodotesné,
pod omietku
Systém MPWD

Strana 28

Revízne dvierka
do vonkajšieho
prostredia,
vodotesné
Systém EXT

Strana 29

Vonkajšie
prostredie/fasáda
Vonkajšie
prostredie/fasáda

Revízne systémy
FF Systembau



Krídlo dvierok je vyberateľné
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Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov s
cementovou stavebnou doskou a cylindrickým ná-
bytkovým zámkom s kľúčom. Obidva rámy revíznych
dvierok pozostávajú zo štyroch častí, ktoré sú
navzájom pevne spojené špeciálnym zváracím
procesom. Revízne dvierka sú vybavené poistným
úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po
každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu
zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 3 mm, ktorá je vyplnená špeciálne vyvinutým
štetinovým tesnením a doplňujúcim špeciálnym
tesnením. Revízne dvierka je možné použiť ako dvier-
ka do fasády, v exteriéri, s upevnením priamo do
masívnej steny (bez izolácie) alebo zabudovať do
steny s izoláciou (od 80 mm).

MPL200200

Systém MP Rozmery v mm

A B C D

200 200 15 28

MPL300300 300 300 15 28

MPL400400 400 400 15 28

MPL500500 500 500 15 28

600 600 15 28

Štandardné veľkosti:

MPL600600

Všetky štandardné veľkosti majú krátku dodaciu lehotu.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Ploché zabudovanie do fasádnej steny

A

B

C

D

D

Variant 1:

Revízne dvierka do fasádyRevízne dvierka do fasády
Systém MP – revízne dvierka pod omietkuSystém MP – revízne dvierka pod omietku Fasádne dvierka

Fasádne dvierka

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

PZ Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Cylindrický nábytkový zámok s kľúčomZ
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Zabudovanie priamo
do masívnej steny Zabudovanie do steny s izoláciouZabudovanie do steny s izoláciou

Revízne systémy
FF Systembau

Zabudovanie priamo
do masívnej steny



Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov s
cementovou stavebnou doskou a cylindrického náby-
tkového zámku s kľúčom. Obidva rámy revíznych
dvierok pozostávajú zo štyroch častí, ktoré sú
navzájom pevne spojené špeciálnym zváracím
procesom. Revízne dvierka sú vybavené poistným
úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po
každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu
zavesiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová me-
dzera 3 mm, ktorá je vyplnená špeciálne vyvinutím
tesnením a doplňujúcim špeciálnym tesnením.
Revízne dvierka je možné použiť ako dvierka do
fasády, v exteriéri s upevnením priamo do masívnej
steny (bez izolácie) alebo zabudovať do steny s
izoláciou (od 80 mm).

MPWD200200

Systém MP Rozmery v mm

A B C

200 200 78

MPWD300300 300 300 78

MPWD400400 400 400 78

MPWD500500 500 500 78

600 600 78

. Štandardné veľkosti:

MPWD600600

Všetky štandardné veľkosti majú krátku dodaciu lehotu.

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Stabilný hliníkový rám
� Technicky dokonalé riešenie
� Ploché zabudovanie do fasádnej steny

Revízne dvierka do fasády „vodotesné“
Systém MPWD – pod omietkuFasádne dvierka
Fasádne dvierka

A

B

C

Revízne dvierka do fasády „vodotesné“
Systém MPWD – pod omietku

Revízne dvierka sú „vodotesné“.
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Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

Z Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom

SD1 Zámok s plochým výrezom

H1 Zámok s vnútorným šesťhranom

P1 Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

Revízne systémy
FF Systembau



Revízne dvierka do vonkajšieho prostredia „vodotesné“
Systém EXT - s kovovým povrchom

B

A

Popis výrobku:
Revízne dvierka EXT sa skladajú so stabilného hli-
níkového rámu a krídla dvierok vyrobeného s 1 mm
hrubého hliníkového plechu s izoláciou vo vnútri. Na
stranách predvŕtané otvory zaručia bezpečnú montáž
do každej steny.

Po obvode vonkajšieho rámu umiestnené špeciálne
tesnenie zaručuje vodotesnosť a novo vyvinuté špe-
ciálne štetinové tesnenie použité na krídle dvierok
zabezpečuje prachotesnosť.

Oblasť použitia:
Revízne dvierka je možné použiť do sadrokartó-
nových ako aj do murovaných stien.

Revízne dvierka boli špeciálne vyvinuté pre vonkajšie
použitie.

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Univerzálne použitie
� Uzamykateľné

Rozmery:
Revízne dvierka EXT sú dodávané v nasledovných
štandardných veľkostiach:

Systém EXT Rozmery v mm

A B

300 300

400 400

500 500

EXT200200AL

EXT300300AL

EXT400400AL

EXT500500AL

EXT600600AL 600 600

200 200

Revízne dvierka do vonkajšieho prostredia „vodotesné“
Systém EXT - s kovovým povrchom

Všetky štandardné veľkosti majú krátku dodaciu lehotu.

Revízne dvierka sú „vodotesné“.

Špeciálne vyhotovenie:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi
zámkov:

TL Štvorhranný zámok

Z Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
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ZámkyZámky

Zám
ky

Zám
ky

FS FS

FS Štvorhranný zámok s bielou rozetou

SN Zacvakávací zámok

SN SN

H Zámok s vnútorným šesťhranom

H1 H2

Z Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom

Z Z

P Zámok s vnútorným šesťhranom
a bezpečnostným kolíkom

P1 P2

PZ Profilovaný cylindrický zámok s
kovovou rozetou

PZ1 PZ2

pripravený pre
profilovanú

cylindrickú vložku

s profilovanou
cylindrickou

vložkou od nás

SD Zámok s plochým výrezom

SD2SD1

Uvedené nasledujúce zámky môžu byť zabudované v našich revíznych dvierkach a dverách:
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Revízne dvierka z oceľového plechuRevízne dvierka z oceľového plechu
O

ceľový plech
O

ceľový plech

Revízne dvierka z
oceľového plechu
vzducho a
prachotesné so
štvorhranným
zámkom
Systém B1

Strana 32

Revízne dvierka z
oceľového plechu
so štvorhranným
zámkom
Systém B1

Strana 32

Revízne dvierka z
oceľového plechu
so zacvakávacím
zámkom
Systém B2

Strana 33

Strana 34

Revízne dvierka z
oceľového plechu
vzducho a
prachotesné s
cylindrickým
nábytkovým
zámkom
Systém B3

Revízne dvierka z
oceľového plechu
s cylindrickým
nábytkovým
zámkom
Systém B3

Strana 34

Revízne dvierka z
oceľového plechu
s profilovaným
cylindrickým
zámkom
Systém B4

Strana 35

Revízne dvierka z
oceľového plechu
s magnetickým
zámkom
Systém B5

Strana 36

Antikorová oceľ Antikorová oceľDvojkrídlové

Revízne systémy
FF Systembau
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Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú zo stabilného von-
kajšieho rámu a vnútorných dvierok z pozinko-
vaného oceľového plechu s integrovaným štvor-
hranným zámkom. Štandardná farba je biela –
RAL9016.

Profil vonkajšieho rámu je zaoblený. Tak vznikne čisté
ukončenie s povrchom omietky alebo sadrokartónu.
Spoľahlivú montáž do steny alebo stropu zaisťujú
štyri prinitované kotvy. Krídlo dvierok sa dá vysadiť a
dvierka sú použiteľné pre pravú i ľavú montáž.

Súčasťou revíznych dvierok je štvorhranný zámok s
kľúčom.

Možnosti použitia:
Revízne dvierka z oceľového plechu môžu byť
použité v sadrokartónových stenách/stropoch ako aj v
masívnych stenách/stropoch.

O
ceľový plech

O
ceľový plech

A = rozmer stavebného otvoru
B = rozmer A+35 mm
C = 25 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Dodateľné takmer v každej farbe

Rozmery:
Revízne dvierka z oceľového plechu so štvorhranným zámkom sa
vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach. Rozmer A je
nasledovný:

� 150 x 150 mm
� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm
Rozmer A je zároveň
rozmerom
stavebného otvoru.

B A

C

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Revízne dvierka z oceľového plechu sú okrem toho dodávané v
rôznych ďalších variantoch, ako napríklad: so zámkom
(uzamykateľné) alebo v pozinkovanom prevedení, atď.

Opýtajte sa jednoducho priamo u nás!

skúšané do rozmeru 600 x 600 mm

Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B1 – Plechové revízne dvierka biele so štvorhranným zámkom
Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B1 – Plechové revízne dvierka biele so štvorhranným zámkom

Antikorová oceľDvojkrídlové

Revízne systémy
FF Systembau
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O
ceľový plech

O
ceľový plech

Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B2 – Plechové revízne dvierka biele so zacvakávacím zámkom
Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B2 – Plechové revízne dvierka biele so zacvakávacím zámkom

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú zo stabilného vonkaj-
šieho rámu a vnútorných dvierok z pozinkovaného
oceľového plechu. Dvierka sa otvárajú stlačením
ukrytých zacvakávacích zámkov. Štandardná farba je
biela – RAL9016.

Profil vonkajšieho rámu je zaoblený. Tak vznikne čisté
ukončenie s povrchom omietky alebo sadrokartónu.
Spoľahlivú montáž do steny alebo stropu zaisťujú
štyri prinitované kotvy. Krídlo dvierok sa dá vysadiť a
dvierka sú použiteľné pre pravú i ľavú montáž.

Súčasťou revíznych dvierok sú z predu neviditeľné
zacvakávacie zámky.

B A

C

A = rozmer stavebného otvoru
B = rozmer A+35 mm
C = 25 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Dodateľné takmer v každej farbe

Možnosti použitia:
Revízne dvierka z oceľového plechu môžu byť použité v
sadrokartónových stenách/stropoch ako aj v masívnych
stenách/stropoch.

Rozmery:
Revízne dvierka z oceľového plechu so zacvakávacím zámkom sa
vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach. Rozmer A je
nasledovný:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm

RozmerAje zároveň rozmerom stavebného otvoru.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Revízne dvierka z oceľového plechu sú okrem toho dodávané v
rôznych ďalších variantoch ako napríklad: so zámkom
(uzamykateľné) alebo v pozinkovanom prevedení, atď.

Opýtajte sa jednoducho priamo u nás!

Antikorová oceľ

Revízne systémy
FF Systembau
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Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B3 – Plechové revízne dvierka biele s cylindrickým zámkom
Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B3 – Plechové revízne dvierka biele s cylindrickým zámkom

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú zo stabilného vonkaj-
šieho rámu a vnútorných dvierok z pozinkovaného
oceľového plechu s integrovaným cylindrickým zám-
kom. Štandardná farba je biela RAL9016.

Profil vonkajšieho rámu je zaoblený. Tak vznikne čisté
ukončenie s povrchom omietky alebo sadrokartónu.
Spoľahlivú montáž do steny alebo stropu zaisťujú
štyri prinitované kotvy. Krídlo dvierok sa dá vysadiť a
dvierka sú použiteľné pre pravú i ľavú montáž.

Súčasťou revíznych dvierok je cylindrický zámok.

Možnosti použitia:
Revízne dvierka z oceľového plechu môžu byť
použité v sadrokartónových stenách/stropoch ako aj v
masívnych stenách/stropoch.

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Dodateľné takmer v každej farbe
� Uzamykateľné

Rozmery:
Revízne dvierka z oceľového plechu s cylindrickým zámkom sa
vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach. Rozmer A je
nasledovný:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm

B A

C

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Revízne dvierka z oceľového plechu sú okrem toho dodávané v
rôznych ďalších variantoch ako napríklad: v pozinkovanom alebo v
antikorovom prevedení.

Opýtajte sa jednoducho priamo u nás!

Antikorová oceľ

Revízne systémy
FF Systembau

O
ceľový plech

O
ceľový plech

A = rozmer stavebného otvoru
B = rozmer A+35 mm
C = 25 mm

Rozmer A je zároveň
rozmerom
stavebného otvoru.

skúšané do rozmeru 600 x 600 mm
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Revízne dvierka z oceľového plechuRevízne dvierka z oceľového plechu

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú zo stabilného vonkaj-
šieho rámu a vnútorných dvierok z pozinkovaného
oceľového plechu s integrovaným profilovaným
cylindrickým zámkom. Štandardná farba je biela
RAL9016.

Profil vonkajšieho rámu je zaoblený. Tak vznikne čisté
ukončenie s povrchom omietky alebo sadrokartónu.
Spoľahlivú montáž do steny alebo stropu zaisťujú
štyri prinitované kotvy. Krídlo dvierok sa dá vysadiť a
dvierka sú použiteľné pre ľavú i pravú montáž.

Súčasťou revíznych dvierok je integrovaný profi-
lovaný cylindrický zámok.

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Dodateľné takmer v každej farbe
� Uzamykateľné
� Vhodné pre obojstranný uzatvárací systém

A = rozmer stavebného otvoru rozmer A+35 mmB = C = 25 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému:

B A

C

Systém B4 – Plechové revízne dvierka biele s profilovaným cylindrickým zámkomSystém B4 – Plechové revízne dvierka biele s profilovaným cylindrickým zámkom
Pripravené pre obojstranný
profilovaný cylindrický zámok

Antikorová oceľ

Revízne systémy
FF Systembau

O
ceľový plech

O
ceľový plech

Možnosti použitia:
Revízne dvierka z oceľového plechu môžu byť použité v
sadrokartónových stenách/stropoch ako aj v masívnych
stenách/stropoch.

Rozmery:
Revízne dvierka z oceľového plechu s profilovaným cylindrickým
zámkom sa vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach.
RozmerAje nasledovný:

� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm

RozmerAje zároveň rozmerom stavebného otvoru.

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek.

Revízne dvierka z oceľového plechu sú okrem toho dodávané v
rôznych ďalších variantoch, ako napríklad: v pozinkovanom alebo
antikorovom prevedení.

Opýtajte sa jednoducho priamo u nás!
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Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B5 – Plechové revízne dvierka biele s magnetom
Revízne dvierka z oceľového plechu
Systém B5 – Plechové revízne dvierka biele s magnetom

Popis výrobku:
Revízne dvierka pozostávajú zo stabilného vonkaj-
šieho rámu a vnútorných dvierok z pozinkovaného
oceľového plechu alebo antikorovej ocele s integro-
vaným magnetickým uzáverom. Štandardná farba je
biela RAL9016.

Profil vonkajšieho rámu je zaoblený. Tak vznikne čisté
ukončenie s povrchom omietky alebo sadrokartónu.
Spoľahlivú montáž do steny alebo stropu zabez-
pečujú štyri prinitované kotvy. Krídlo dvierok sa dá
vysadiť a dvierka sú použiteľné pre pravú i ľavú
montáž.

Súčasťou revíznych dvierok je magnetický uzáver a
úchyt.

A = rozmer stavebného otvoru
B = rozmer A+35 mm
C = 25 mm

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Krátka dodacia lehota
� Rýchla a bezproblémová montáž
� Technicky dokonalé riešenie
� Dodateľné takmer v každej farbe

Rozmery:
Revízne dvierka z oceľového plechu s magnetickým uzáverom sa
vyrábajú v nasledujúcich štandardných veľkostiach. Rozmer A je
nasledovný:

� 150 x 150 mm
� 200 x 200 mm
� 300 x 300 mm
� 400 x 400 mm
� 500 x 500 mm
� 600 x 600 mm

RozmerAje zároveň rozmerom stavebného otvoru.

B A

C

Špeciálne vyhotovenia:
Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa
Vašich požiadaviek. Revízne dvierka z oceľového plechu sú okrem
toho dodávané v rôznych ďalších variantoch, ako napríklad: v
pozinkovanom alebo antikorovom prevedení.

Opýtajte sa jednoducho priamo u nás!

Revízne systémy
FF Systembau

O
ceľový plech

O
ceľový plech
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Traverzy CW z viacvrstvových dosiek
Š x V x H

623 x 200 x 21 mm
623 x 245 x 21 mm

Typ

TCW623/200/21
TCW623/245/21Pozícia UD-Profilu

Pozícia

CW-Profil

Viacvrstvová doska

skrutky

Traverzy CW z viacvrstvových dosiek - testované do 1,5 kN/m
Š x V x H

623 x 245 x 24 mm
623 x 300 x 24 mm
623 x 245 x 30 mm
623 x 300 x 30 mm

TCW623/245/24
TCW623/300/24
TCW623/245/30
TCW623/300/30

Pozícia UD-Profilu
CW-Profil

Viacvrstvová doska
Pozícia
skrutky

Typ

Traverzy UA z viacvrstvových dosiek - testované do 1,5 kN/m
Š x V x H

623 x 300 x 30 mm
623 x 500 x 30 mm

TUA623/300/30
TUA623/500/30

UA-Profil

Viacvrstvová doska Pozícia
skrutky

Typ

Traverzy z drevených multifunkčných dosiek
Š x V x H Typ

623 x 190 x 22 mm
623 x 248 x 22 mm
623 x 300 x 22 mm
623 x 190 x 25 mm
623 x 248 x 25 mm
623 x 300 x 25 mm

MFP623/190/22
MFP623/248/22
MFP623/300/22
MFP623/190/25
MFP623/248/25
MFP623/300/25

Pozícia UD-Profilu
CW-Profil

Multifunkčná doska
Pozícia
skrutky

Traverzy UA-M z viacvrstvových dosiek - testované do 2,5 kN/m
Š x V x H

600 x 300 x 30 mm
600 x 500 x 30 mm
300 x 600 x 30 mm

TUA-M600/300/30
TUA-M600/500/30
TUA-M-SG300/600/30

Typ

UA-Profil

Viacvrstvová doska Pozícia
skrutky

Traverzy
Traverzy

Traverzy
viacvrstvové dosky/multifunkčné
Traverzy
viacvrstvové dosky/multifunkčné

Traverzy z viacvrstvových dosiek slúžia na ukotvenie ťažších vecí priamo na
sadrokartónovú stenu. Sú presne napílené a nadrážkované a vkladajú sa medzi CW/UA
profily pod sadrokartón. Skúšané a certifikované záťažovými testami.
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PODLAHOVÉ /
ŠACHTOVÉ POKLOPY

� cenovo výhodné riešenie
� rýchla a bezproblémová montáž
� overené praxou
� technicky dokonalé riešenieV
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Rýchle dodanie

Štandardné rozmery
dostupné ihneď
(od 40 x 40 cm do 100 x 100 cm)

Rýchla dodávka

neštandardných

rozmerov dvierok

Cca. 5000 kusov
šachtových / podlahových
poklopov vždy na sklade

všetky produkty nájdete

na www.ffsystembau.sk
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Naši experti
Vám radi poradia

pri každej otázke!

Antikorová oceľ Hliníkový ryhovaný plech

Antikorová oceľ Antikorová oceľ

Trieda zaťaženia od
A15 – D400

Hĺbka vane k dispozícií
až do 120 mm

K dispozícií zo žiarovo
pozinkovanej ocele,
hliníka alebo z
antikorovej ocele

Atypické a špeciálne
vyhotovenia na
vyžiadanie

Rýchle dodanie priamo
zo skladu

Atypické a špeciálne
vyhotovenia na
vyžiadanie

Štandardné rozmery
vždy skladom

všetky produkty nájdete

na www.ffsystembau.sk

� cenovo výhodné riešenie
� rýchla a bezproblémová montáž
� overené praxou
� technicky dokonalé riešenieV
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Revízne systémy
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PremiumPremiumLineLine

Profesionáli
výstavbe

v inovatívnej

Pozrite tiež:



A = stojná rúra
B = priečna rúra
C = teleskopická rúra
D = uholník
E = kotviaca základnáplatňa –

podlaha
F = terkotviaca platňa - po

Príklad: pozinkované vyhotovenie

Variant A:
s teleskopickou
rúrou

Variant B:
s uholníkmi

41

Popis produktu:
Oceľové nosníky pozostávajú z oceľových štvor-
hranov 50/50/4 mm, 70/70/4 mm, 100/50/4 mm alebo
100/100/4 mm.

Ako pripojenie na strop je možné vyhotovenie s
„teleskopickou rúrou“ alebo „uholníkmi“. Obidva
systémy sú výškovo prestaviteľné a možno ich s
presnosťou lícovať.

Pripojenie k podlahe pozostáva z privarenej oceľovej
platne, ktorá sa montuje do základnej podlahy. Pri
zabudovaní ťažkých dverí sa obe stojné rúry spoja s
priečnou rúrou, na ktorú sú privarené dva upevňovacie
uholníky. Nosníky sa upevňujú prostredníctvom
skrutiek s vŕtacím hrotom.

Použitie je možné ako celkový prvok s 2 stojnými
rúrami a jednou priečnou rúrou alebo len s jednou
stojnou rúrou ako spodná konštrukcia.

FF Univerzálne nosníky
ako spodná konštrukcia pre sadrokartónové steny
FF Univerzálne nosníky
ako spodná konštrukcia pre sadrokartónové steny FF U

niverzálne
nosníky
FF U

niverzálne
nosníky

A
B

C
D

E
F

Stavebné systémy
FF Systembau

Štandardné rozmery štvorhranov:

Alternatívne je možné dodať aj v hrúbke mm.3
Iné rozmery len na požiadanie.

Varianty:
�s teleskopicou rúrou

Vyhotovenia:
�neošetrené

Možnosti použitia:
napr. pre ťažké dvere, protipožiarne dvere, voľne stojace
steny, svetlíky ako aj zosilnenie akéhokoľvek druhu

Zhotovenie na mieru:
Jedná sa o zhotovenie na mieru, urobené presne podľa
údajov zákazníka.

Špeciálne výhody nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� eDodávka možná v krátkom čas
� V praxi tisícnásobne overené
� Rýchle bezproblémové zabudovanie
� Veľmi stabilné vyhotovenie
� Technicky vyzreté riešenie
� Výškovo prestaviteľné teleskopicou rúrou alebo uholníkmi

(presné lícovanie)

� s uholníkom

�náter základnou farbou � pozinkované

Prevedenie E:
kotviaca platňa
pre základnú
podlahu

Prevedenie F:
kotviaca platňa
pre poter

Výstuha
možná aj v
teleskopickom
prevedení

Pripevnenie do stropu
Variant A: s teleskopickou rúrou

Pripevnenie do stropu
Variant B: s uholníkmi

US 50 / 50 / 4

Rozmer v mm

Šírka Dĺžka Hrúbka

50 50 4

US 100 / 50 / 4 100 50 4

US 100 / 100 / 4 100 100 4

US 70 / 50 / 4 70 50 4

US 70 / 70 / 4 70 70 4

US 75 / 75 / 4 75 75 4



Popis výrobku:
FF nosníky s veľkým rozpätím sa skladajú
z uzavretých oceľových nosníkov a U-pro-
filu. Pevné uchytenie na stenu zabezpe-
čujú U-profily, ktoré sú pripevnené na
dvoch protiľahlých stenách. Oceľové no-
sníky sa vložia do U-Profilov v ktorých sa
zaisťovacím dielom pevne zaistia proti
posunutiu. V prípade potreby môžu byť no-
sníky pripevnené do stropu pomocou
posuvných závesov.

Možnosti použitia:
Nosná konštrukcia pre montáž do stropu,
kde pri inštalácií nie je prístup k nosnej
časti stropu.

Zhotovenie na mieru:
Jedná sa o zhotovenie na mieru, urobené
presne podľa údajov zákazníka.

FF Nosník s veľkým rozpätím
ako samonosná podporná konštrukcia pre stropyFF

N
osník s

veľkým
 rozpätím

FF Nosník s veľkým rozpätím
ako samonosná podporná konštrukcia pre stropyFF

N
osník s

veľkým
 rozpätím

Mimoriadne prednosti nášho systému:

� Cenovo výhodné riešenie
� Dodávka možná v krátkom čase
� Rýchle bezproblémové zabudovanie
� Nízka výška
� Rozpätie dostupné až do 7000 mm
� Technicky dokonalé riešenie
� Veľmi stabilné vyhotovenie

Príslušenstvo:
�diely na zaistenie nosníkov
�pohyblivé diely zavesenia
� závesy so závitovými tyčami

Dostupné prevedenia:
�neošetrené
� so základným náterom
�pozinkované

Závesné príslušenstvo:
� špeciálny krížový konektor
� špeciálny Nonius záves
�posuvné závesy

Nosník s veľkým rozpätím
RR 40/40/4
RR 60/40/4alebo
RR 90/40/4alebo

zodpovedajúca tabuľka
podľa statického výpočtu

Variant 1:
Montáž na oboch stranách
nosnej konštrukcie

Variant 2: Zavesenie s nastaviteľným závesným drôtom

Variant 3:
Zavesenie so
závitovou tyčou

Profil nosníkov
U50/50/4
U70/50/4alebo
U100/50/4alebo

Montáž s krížovým konektorom

Montáž s
nastaviteľným
závesným drôtom

Montáž s
Nonius závesom

Zaisťovací diel
proti posunutiu
profilu
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