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Určení:
Dveře jsou určeny pro osazení typových zárubní ve vnitřních nebo venkovních 
prostorách, bez přímého styku s vodou. Jedná se o výrobek s nižší hmotností, 
splňující protipožární parametry a zároveň požadavky na základní tepelnou 
izolaci a vzduchovou neprůzvučnost dveřních uzávěrů.

Složení výrobku:
Dveřní křídlo je tvořeno krabicovou samonosnou konstrukcí z pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,8 mm, s výztužnými profily v rozích a na zámkové i závě-
sové straně – pro ukotvení závěsů a zámku. Výplň dveří tvoří izolační proti-
požární desky. Dveře jsou osazeny třemi kusy přímých jednočepových závěsů 
a požárním zámkem. Na spodní straně dveřního křídla je umístěna uzavírací 
lišta tvaru „U“, umožňující zkrácení dveří až o 10-25 mm nebo osazení auto-
matické padací prahové lišty. Po obvodu dveřního křídla a zárubně je nalepe-
na požární páska FLEXILODICE 15/1,8 mm. 

Technické parametry:
Jednokřídlové dveře o typovém rozměru 600/1970 mm, 700/1970 mm, 
800/1970 mm, 900/1970 mm 

Požární odolnost a druh konstrukce: 
EI, EW 30 C - DP1, namáhání ze strany závěsů                                                                                      
EI, EW 45 C - DP1, namáhání ze strany bez závěsů  

Prostup tepla  UP = 2, 1 W/m2 . K 
 
Vzduchová neprůzvučnost  Rw = 36 dB 

Varianty:
Dveře jsou dodávány v typovém rozměru, v základním provedení povrchové 
úpravy pozink nebo v nástřiku RAL.

Požární ocelový uzávěr ADORY OP I - je varianta lehkých lisovaných 
protipožárních dveří s polodrážkou, s omezenou požární odolností do 
EI, EW 30 DP1. Typový rozměr 600-900/1970 mm – do typové ocelové 
požární zárubně, osazené do zdiva nebo betonu.
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Certifikace:
Požární uzávěr je testován a následně certifikován dle Certifikátu výrobku 
č.AO209/C5/2020/084 - v souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. 


