
AS 75EI 
system drzwi przeciwpożarowych

Trzykomorowy System AS 75EI 
przeznaczony jest do produkcji 
izolowanych termicznie drzwi 
o odporności ogniowej klasy EI30 
i EI60 do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych.  

Nowoczesne wkłady ogniochronne 
zapewniają odporność ogniową, 
a jednocześnie swoją konstrukcją 
gwarantują prostą i czystą prefabrykację.

Ud

W/(m2K)
 od 1,2

NOWOŚĆ W BRANŻY!   

ZALETY SYSTEMU AS 75EI:
WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Głębokość profili drzwiowych 75 mm

Zakres szklenia drzwi do 56 mm

Dostępne typy zawiasów zawiasy nawierzchniowe

Dymoszczelność drzwi klasa Sa, Sm

**Maksymalna wysokość skrzydła 2300 mm

Grubość szkła w konstrukcjach:

*EI 30
*EI 60

Zakres możliwych szyb 
pojedyńczych

Zakresy możliwych 
zespoleń

15 i 16 mm
27 mm

34-56 mm
34-56mm

*Możliwość dospalania i tworzenia szyb jedno i dwukomorowych
** Dotyczy drzwi jedno i dwu dwuskrzydłowych
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Dopasowane do komór profili kształty 
wkładów ognioodpornych, usprawniają 
prefabrykację. 

Niska waga konstrukcji dzięki zastosowaniu 
ogniochronnych wkładów zbudowanych na 
bazie perlitu.

Wytrzymałe termicznie i mechanicznie 
(odporne na pęknięcia i złamania) autorskie 
wkłady ogniochronne.

Czysta i wygodna produkcja oraz 
składowanie, dzięki tworzywowej otulinie 
wkładów ognioochronnych.  

Osnowa wkładu

Wypełnienie 
ogniochronne na 
bazie perlitu

Pełna kompatybilność asortymentowa, 
funkcjonalna i wizualna z systemem AS 75.

Szklenie jednostronne jak w typowych 
drzwiach. 

Wielowariantowe szyby koncernu Saint-Gobain 
- Vetrotech.

Okucia drzwi znanych marek: Wala, Master, 
Dr Hahn, Wilka, MC Aluhard, Fuhr, Eco Schulte, 
Geze.

Szybka i sprawna certyfikacja producenta.

Regulowane systemowe kątowniki do 
mocowanie szkła ułatwiają szklenie różnych 
pakietów szybowych.

Drzwi w klasie EI60

Wkład 
ogniochronny

Uszczelka 
pęczniejąca

Taśma 
pęczniejąca 

Wkład 
ogniochronny

Ud

W/(m2K)
 od 1,2



Łatwy i szybki montaż autorskich uszczelek 
pęczniejących, które są mocowane 
mechanicznie do wpinek w przekładkach 
termicznych – nie wymagają kłopotliwego 
klejenia.

Uszczelki pęczniejące Aluron podczas 
zagrożnienia całkowicie wypełniają 
swą przestrzeń roboczą i nie ulegają 
wydmuchiwaniu pod wpływem panującej wtedy 
różnicy ciśnień, jak to ma miejsce 
w przypadku taśm komercyjnych.

WARIANTY PROGU EI 30
Ud

W/(m2K)
 od 1,2

Dolne zakończenie 
progowe EI 60

Dolne zakończenie 
szczotkowe EI 60

Dolne zakończenie 
z kopniakiem EI 60

Dolne zakończenie  
z progiem opadającym EI 60

Zakres szklenia w konstrukcji o odporności 
ogniowej.

15mm ≤ G < 56mm

Uszczelka pęczniejąca

Możliwość wybrania pozycji szyby względem 
osi profilu skrzydła.

Uszczelki pęczniejące posiadają 
Atest Higieniczny.

Możliwość produkcji drzwi otwieranych 
na zewnątrz i do wewnątrz.  

Dolne zakończenie 
z kopniakiem EI 60

Dolne zakończenie 
z progiem opadajcym EI 30

Dolne zakończenie 
szczotkowe EI 30

Dolne zakończenie progowe EI 30

WARIANTY PROGU EI 60

EI 30

Uszczelka pęczniejąca

EI 60


