
Drzwi ALUPROF  
w systemie bezramowym

Na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych pojawił się produkt o wyjątkowej funkcjonalności. Rozwiąza-
nie długo wyczekiwane – i jak na razie jedyne takie w Europie: drzwi ze szkłem ogniochronnym montowane  
w szklanej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego w systemie bezramowym. Drzwi aluminiowe MB-78EI 
firmy Aluprof  zostały przebadane w ścianie nienośnej systemu BR ze szkłem ogniochronnym POLFLAM  
o odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Badania w notyfikowanym instytucie badawczym przebiegły pozy-
tywnie, dzięki czemu to nowatorskie rozwiązanie uzyskało dokumenty dopuszczające na rynek europejski. 

W dwóch wariantach
System bezramowy BR – pozwa-
lający na montaż przeziernych 
przegród ogniochronnych bez 
użycia dodatkowych konstrukcji  
i ram, a przez to dający 20% wię-
cej światła – umożliwia zastoso-
wanie drzwi Aluprof o odporności 
ogniowej w klasie EI 30 oraz EI 60. 
Szkło ogniochronne POLFLAM 
ma bardzo dobrą izolacyjność 
akustyczną (do 44 dB) i najwyż-
szą klasę bezpieczeństwa 1/B/1. 
System BR z drzwiami firmy 
Aluprof to jedyny prawdziwy 
system bezramowy dostępny 
na rynku. Możliwość budowy 

konstrukcji łukowych ze szkłem 
giętym marki POLFLAM pozwala 
łączyć użyteczność tego rozwią-
zania z niebanalnymi pomysłami 
architektonicznymi. 

Tafle przezroczyste  
i nieprzezierne
Istotną cechą użytkową drzwi  
MB-78EI w systemie bezramowym 
jest także możliwość wykorzysta-
nia tafli w pełni przeziernych i nie-
przeziernych, w kolorach z palety 
RAL i NCS. System BR pozwala na 
efektowne łączenie w jednej prze-
grodzie ogniochronnej obu tych 
funkcji szkła oraz drzwi o odpor-

ności ogniowej lub bezklasowych. 
Umożliwia tym samym elastyczne 
pogodzenie potrzeb funkcjonal-
nych z wymogami bezpieczeń-
stwa, a jednocześnie nadaje wnę-
trzom nowoczesny charakter.

Szczegółowych informacji na te-
mat drzwi aluminiowych MB-78EI 
w systemie bezramowym BR,  
a także wsparcia technicznego 
na etapie projektu i realizacji 
udzielają eksperci FR Solutions  
(www.frsolutions.pl). 

System BR z drzwiami aluminiowymi firmy Aluprof łączy potrzeby funkcjonalne z wymogami bezpieczeństwa.  
Szklane tafle marki POLFLAM sprawiają, że wnętrza są lepiej doświetlone i bardziej przestronne,  

a jednocześnie uzyskują oryginalny wystrój

www.polflam.pl


