NOVINKA!

DŮVĚŘUJ KNAUFU.
ZAJISTÍ BEZPEČÍ.
FIREWIN – nové komplexní řešení
KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.
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PŘEDSTAVENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF
PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
KNAUF doposud nabízel protipožární řešení na bázi
sádrokartonových desek. Nyní, díky aktuálním
požadavkům, můžete získat daleko více: Knauf
FIREWIN je nová značka pro pasivní požární ochranu
vytvořená speciálně pro architekty, projektanty
a stavební inženýry. Nová řada výrobků zahrnuje
deskové systémy a omítky pro požadavky na
různorodou protipožární ochranu.

SERVIS A KNOW-HOW OD
ODBORNÍKŮ
Vysoký standard a podpora zákaznického servisu
KNAUF se vztahuje i pro FIREWIN: naši odborníci se
svými znalostmi požární ochrany v oblasti suché
výstavby vás podpoří po telefonu, online i přímo na
stavbě.

DŮVĚRA V KVALITU KNAUF
Knauf je německý rodinný podnik, který je významným
hráčem a partnerem v oboru stavebnictví a jeden
z předních dodavatelů stavebních materiálů na celém
světě již více než 80 let. FIREWIN, stejně jako KNAUF,
je důkazem, že inovativní kvalitní produkt, hluboké
porozumění zákazníkům a flexibilní servis jsou
základem pro společné úspěšné podnikání
v dlouhodobém horizontu. FIREWIN je Knauf, tak jak
jste na něj zvyklí, a na který se můžete spolehnout.

NESPORNÉ VÝHODY PRO
PROJEKTANTY I REALIZAČNÍ
FIRMY
Spolehlivá ochrana proti požáru, přesně tak, jak si
přejete, je otázkou kvality. Přesto je při vašem výběru
třeba počítat i s dalšími faktory: ekonomická řešení,
snadné zpracování a společná podpora komplexních
úkolů. FIREWIN je kombinací osvědčené kvality,
testování a přísných požadavků na pasivní požární
ochranu. Díky tomu máte jistotu při svém projektování
i samotné realizaci a díky tomu se mohou majitelé
budov a obyvatelé cítit v bezpečí.
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KNAUF FIREWIN – POŽÁRNÍ OCHRANA DESKOVÝMI SYSTÉMY
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ – BEZ KOMPROMISŮ
KNAUF RED PIANO
Základní sádrokartonová deska pro požární ochranné systémy se zlepšenými akustickými vlastnostmi.
Je určena pro pasivní požární ochranu ocelových i dřevěných konstrukcí.
BENEFITY
■
■
■
■

Požární odolnost 30 – 90 minut
Třída reakce na oheň A2
Dobrá pevnost sádrového jádra v případě požáru
Snadná montáž

KNAUF FIREBOARD

Speciální sádrovláknitá deska pro konstrukce s vysokou požární odolností. Systémy zahrnují požární
ochranu šachet a šachtových stěn, podhledů, obkladů nosníků a sloupů, opláštění vzduchotechnických
kanálů.
BENEFITY
■
■
■
■

Požární odolnost až 180 minut
Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
Dobrá pevnost sádrového jádra v případě požáru
Snadná montáž

KNAUF VERMIBOARD

Žáruvzdorná, nehořlavá vermikulitová deska vyvinutá pro náročné aplikace v pasivní požární ochraně.
Systémy zahrnují požární ochranu vzduchotechnického potrubí, uhlíkových lamel, potrubí pro odvod
tepla a kouře a kabelových kanálů.
BENEFITY
■
■
■
■
■
■
■
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Požární odolnost 30 – 180 minut
Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
Žáruvzdorná
Tloušťka desky 10 – 55 mm v jedné vrstvě
Nízká hmotnost
Snadná zpracovatelnost
Vysoká objemová stálost

JISTOTA JE JISTOTA

KNAUF FIREWIN PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKY
KNAUF VERMIPLASTER Indoor
Nehořlavá sádrová omítka pro použití v interiéru. Je určena pro pasivní požární ochranu podkladů
z oceli, plechu nebo betonu, jako jsou ocelové a železobetonové nosníky a sloupy; železobetonové
stropy a stěny nebo železobetonové spřažené stropy s trapézovým plechem.
BENEFITY
■

Požární odolnost 30 – 180 minut

■

Nehořlavá, třída reakce na oheň A1

■

Neobsahuje azbest

■

Schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí

■

Vysoká přilnavost k oceli i betonu

■

Minimální ztráty při aplikaci

■

Nízká hmotnost / vysoká vydatnost

KNAUF SIBATERM Outdoor
Nehořlavá cementová omítka, která vyplňuje Vermiplasterem nepokrytou oblast prostorů s vysokou
vlhkostí do 85 %. Je určena pro pasivní požární ochranu ocelových nosníků a sloupů.
BENEFITY
■

Požární odolnost 30 – 180 minut

■

Nehořlavá, třída reakce na oheň A1

■

Neobsahuje azbest

■

Schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí

■

Minimální ztráty při aplikaci

■

Nízká hmotnost / vysoká vydatnost

■

Vysoká přilnavost k oceli
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BENEFITY FIREWIN

JASNÉ VÝHODY PRO PROJEKTANTY A ZPRACOVATELE

SNAZŠÍ PLÁNOVÁNÍ
■

Osobní poradenství

■

Velmi jednoduché zpracování

■

Technická dokumentace

■

Cenová úspora

■

Inspirativní reference

■

Komplexní zákaznický servis

SPOLEHLIVÁ KVALITA VÝROBKŮ
■

■

■
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EFEKTIVNÍ ZPRACOVÁNÍ

 ejmodernější řešení pasivní požární
N
ochrany
 ýsledek nepřetržité inovace, testování
V
a certifikací
P rodukty splňují nevyšší nároky
funkčnosti

DŮVĚRYHODNÁ ZNAČKA KNAUF
■

Inovace a odbornost

■

Dlouhodobé vztahy se zákazníky

■

Bezpečné a udržitelné řešení
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Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná
záruka se vztahuje pouze na kompletní systém
KNAUF provedený podle technologických postupů
předepsaných firmou KNAUF. Údaje týkající se spotřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností
jednoduše převádět. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF.
Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků,
si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF
Praha, s. r. o.
SDK/5/4.16/CZ

Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 – Kbely
PSČ 197 00
Telefon: + 420 272 110 111
E-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz
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+ 420 844 600 600
info@knauf.cz
www.knauf.cz

