
Ogniochronny bezramowy  system BR:
efektowniej, szybciej, oszczędniej
Od współczesnej architektury oprócz walorów estetycznych oczekuje się elastyczności funkcjonalnej. Ma to 
szczególne znaczenie w obiektach komercyjnych przeznaczonych pod wynajem albo na sprzedaż. W wielu 
przypadkach inwestor po prostu nie zna potrzeb przyszłego najemcy czy klienta. Nie jest również w stanie 
przewidzieć, na ile aranżacja wnętrz będzie musiała zmieniać się w kolejnych latach. Producenci materiałów 
budowlanych idą w sukurs projektantom, dostarczając produkty i całe rozwiązania ułatwiające aranżację ta-
kich właśnie „elastycznych przestrzeni”. Doskonałym przykładem może być system BR, pozwalający na mon-
taż przezroczystych przegród ogniochronnych bez użycia dodatkowych konstrukcji i ram dostarczany  przez 
firmę FR Solutions, bazujący na szkle ogniochronnym POLFLAM® BR.

System BR pozwala na efektowne łączenie w jednej przegrodzie ogniochronnej tafli szkła przezroczystego, 
nieprzeziernego oraz drzwi bezklasowych lub o odporności ogniowej.

Zgodnie z zasadami ochrony przeciw-
pożarowej, budynki muszą być podzie-
lone na strefy przegrodami blokujący-
mi rozprzestrzenianie się pożaru. W 
podobny sposób należy oddzielać dro-
gi ewakuacyjne. Standardowe ściany 
wykonane z materiałów mineralnych 
są proste i tanie, ale nieatrakcyjne,  
a przede wszystkim – nieprzejrzyste. 
W obiektach z dużymi pomieszczenia-
mi (np. biurach zaaranżowanych jako 

open space) zapewnienie dostępu do 
światła dziennego w miejscach odle-
głych od okien zewnętrznych jest du-
żym wyzwaniem. Szkło ogniochronne 
daje możliwość pogodzenia potrzeb 
funkcjonalnych z wymogami bezpie-
czeństwa, a jednocześnie  znacznie 
poprawia estetykę wnętrz i nadaje im 
nowoczesny charakter.
Szkło ogniochronne ma powstrzymać 
rozprzestrzenianie się ognia w okre-

ślonym czasie. Im wyższa klasa odpor-
ności ogniowej, tym większa grubość 
tafli szkła, a co za tym idzie – jego cię-
żar. Nic dziwnego, że skuteczny mon-
taż ciężkich elementów jest nie lada 
wyzwaniem. 
Nowy system montażu szklanych 
przegród ogniochronnych wykorzy-
stuje jedną z najwazniejszych cech 
nowoczesnego szkła ogniochronnego  
POLFLAM® BR, czyli jego zdecydo-
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wanie mniejszą wagę (w porównaniu 
do szkła o podobnych właściwościach 
wytwarzanego w starszej technologii). 
Konstrukcja ramowa podtrzymująca 
ciężkie elementy okazała się niepo-
trzebna, a elementom montażowym 
systemu można było nadać subtelniej-
szą formę. Walory estetyczne tego 
rozwiązania są ewidentne. Optyczna 
lekkość przegrody robi wrażenie, a jej 
uniwersalność doceni każdy, kto dotąd 
musiał zmagać się z ograniczeniami w 
aranżacji obiektu.       
Przegroda wykonana w systemie BR 
może mieć maksymalną wysokość 
3000 mm i dowolną długość. Ponie-
waż producent  szkła POLFLAM® ofe-
ruje również tafle gięte, możliwe jest 
swobodne kształtowanie osi szklanej 
ściany systemu BR – zgodnie z wizją 
architekta. Z tej innowacji projektan-
ci chętnie korzystają w narożnikach, 
wprowadzając efektowne łuki zamiast 
tafli stykających się pod kątem pro-
stym.
FR Solutions, dostarczając wszystkie 
elementy montażowe i dekoracyjne 
systemu BR, gwarantuje ogniochron-
ność całego rozwiązania zgodną z wy-
maganiami klasy EI 30 oraz EI 60 (w 
zależności od wybranej wersji). Tech-
nologia została sprawdzona w warun-
kach symulowanego pożaru – w nowo-
czesnym laboratorium dostawcy szkła, 
a następnie przebadana i zatwierdzo-
na przez jednostkę certyfikującą. 
Przegrody systemu BR mogą być mo-
cowane do ścian wykonanych z róż-
nych materiałów: betonu komórkowe-
go, cegły dziurawki, kratówki i sitówki, 
cegły pełnej, betonu czy żelbetu. Moż-
na je łączyć również ze ścianami dzia-
łowymi wykonanymi w technologii lek-
kiej zabudowy G-K. 

Po wyznaczeniu osi przegrody do 
podłoża (ściany, posadzki, sufitu) przy-
twierdzane są zaciski systemowe, a 
miejsce styku tafli szkła ze ścianą za-
bezpieczane jest specjalną pęcznieją-
cą taśmą, uszczelniającą i zapewniają-
cą odpowiednią odporność ogniową 
połączenia. W tak przygotowanym 
miejscu, na dostarczonych przez pro-
ducenta podkładkach chłodzących, 
ustawiane są kolejne tafle szkła ognio-
chronnego. Elementy zacisków sys-
temowych, dogięte bezpośrednio do 
szyby, skutecznie unieruchamiają cały 
element. Kolejne tafle szkła zespolone 
są systemowymi łącznikami, co zapew-
nia odpowiednią sztywność całego 
rozwiązania, a miejsce styku tafli szkła 
znów zabezpieczane jest taśmą pęcz-
niejącą. Jej niewielka grubość sprawia, 
że połączenia elementów przegrody 
są dyskretne i po zamaskowaniu wą-
skimi listwami aluminiowymi bardzo 
eleganckie, a jednocześnie spełniają 
wszelkie wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego.
FR Solutions dostarcza również ele-
menty dekoracyjne. Miejsca mocowa-
nia przegrody do ścian, sufitów i posa-
dzek maskowane są wąskimi cokołami, 
a następnie zakrywane specjalnie przy-
gotowanymi profilami aluminiowymi. 
Oczywiście również te elementy zo-
stały dobrane i sprawdzone pod kątem 
ogniochronności. 
Istotną cechą użytkową systemu BR 
jest możliwość łączenia – w tej samej 
przegrodzie – tafli w pełni przezroczy-
stych oraz nieprzeziernych, w kolorach 
z palety RAL i NCS. Wykorzystanie ele-
mentów kolorowych może mieć zna-
czenie zarówno estetyczne, jak i funk-
cjonalne (np. optyczne wydzielanie 
dodatkowych pomieszczeń). 

Warto dodać, że przy taflach nieprze-
ziernych farby nakładane są bezpo-
średnio na powierzchnię szkła ognio-
chronnego, nie ma więc konieczności 
dospalania kolejnych tafli. Akcesoria 
dekoracyjne dostępne są w różnych 
kolorach i mogą efektownie podkre-
ślać charakter wnętrza i komponować 
się z kolorystyką innych elementów ar-
chitektonicznych. 
System BR daje możliwość uzupeł-
niania przegrody o przeszklone drzwi 
ogniochronne – również montowane 
bez użycia dodatkowych ram. Połącze-
nie tafli szkła z futryną jest dyskretne 
i podobnie jak pozostałe elementy 
systemu – także spełnia wymagania 
ogniochronności.

Nowoczesne technologie dają archi-
tektom nowe możliwości. Pomysły, 
których dotąd nie można było zreali-
zować, teraz mogą stać się rzeczywi-
stością – taka swoboda projektowania 
ma szczególne znaczenie na wyma-
gającym rynku nieruchomości komer-
cyjnych i obiektów użyteczności pu-
blicznej. Technologia montażu może 
podkreślić urok nowoczesnej architek-
tury, pozwala na lepsze wykorzystanie 
światła dziennego i wyraźnie popra-
wia funkcjonalność projektowanych 
wnętrz. Inwestorów i generalnych wy-
konawców dużych obiektów przekona 
zapewne najlepiej prostota i szybkość 
montażu przy jednoczesnym obniże-
niu kosztów. Na redukcję wydatków 
pozwala zaś  wykorzystanie szkła PO-
LFLAM® – produkowanego w innowa-
cyjnej, przynoszącej realne oszczęd-
ności technologii – oraz nowoczesny 
system osadzania szkła, dający możli-
wość rezygnacji z drogich elementów 
konstrukcyjnych. 


