
Szkło ogniochronne POLFLAM®:
bezpieczeństwo w kolorze

Firma POLFLAM® produkuje szkło ogniochronne o wszechstronnym zastosowaniu we wszystkich kla-
sach odporności ogniowej – EI 30, EI 60, EI 90, EI 120 i EI 180. Przegrody ogniochronne wykonane ze szkła  
POLFLAM® mogą być zarówno przezroczyste, jak i nieprzezierne – w kolorach z palety RAL i NCS. Dzięki 
zastosowaniu emalii kolorowe tafle szkła POLFLAM są wyjątkowo estetyczne, a także niezwykle trwałe. 
 

Możliwość wykonania wewnętrznych 
przegród ogniochronnych pokrytych 
wysokiej jakości emalią ceramicz-
ną to ważny atut szkła POLFLAM®. 
Opracowana przez firmę POLFLAM 
nowatorska technologia umożliwia 
wykonanie szkła ogniochronnego 
w dowolnym kolorze z palety RAL  
i NCS (z kilkoma tysiącami kolorów 
i ich różnorodnymi odcieniami) bez  
konieczności dospolenia kolejnej ta-
fli, co znacząco obniża wagę szkła  
i jej koszt. 

Emalia jest odporna na działanie świa-
tła, skrajnych temperatur i wilgoci,  
a także bardzo wytrzymała na uszko-
dzenia mechaniczne. 
Efekty kolorystyczne, oprócz funkcji 
dekoracyjnej, odgrywają rolę czysto 
użytkową – za pomocą nieprzezier-
nych tafli łatwiej wyodrębnić dodat-
kowe pomieszczenia i uporządkować 
przestrzeń. 
Wnętrza nabierają lekkości, dzięki za-
stosowaniu szkła emaliowanego mają 
niepowtarzalny styl. 

Emaliowane szkło POLFLAM®. wy-
korzystywane jest również w coraz 
popularniejszych systemach bezra-
mowych FR i BR (firmy FR Solutions).  
W przegrodzie ogniochronnej efek-
townie wyglądają zarówno tafle w peł-
ni przezroczyste, jak i nieprzezierne.  
Mogą być ze sobą łączone. 
Szkło ogniochronne POLFLAM®., 
we wszystkich klasach, spełnia 
kryteria izolacyjności ogniowej 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1  
Badanie odporności ogniowej. 

W przegrodzie ogniochronnej wykonanej ze szkła POLFLAM w bezramowym systemie 
BR można efektownie łączyć elementy w pełni przezroczyste i nieprzezierne (pokryte 

emalią) w kolorach z palety RAL i NCS, bez konieczności dospolenia kolejnej tafli 
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Jest regularnie testowane w warun-
kach symulowanego pożaru w labora-
torium badawczym firmy POLFLAM, 
a także testowane i zatwierdzane 
przez europejskie jednostki notyfiko-
wane. 
Sprosta rygorystycznym wymaga-
niom ochrony przeciwpożarowej we 
wszystkich krajach UE, a przy tym 
spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. 
Szkło ogniochronne POLFLAM® – za-
równo przejrzyste, jak i nieprzezierne 
w kolorach z palety RAL i NCS – spra-
wia, że wnętrza w nowoczesnych bu-
dynkach są nie tylko bezpieczniejsze. 
Nabierają lekkości, elegancji i niepo-
wtarzalnego charakteru. A efekty wi-
zualne i funkcje użytkowe, które chcą 
w nich uzyskać projektanci, są za po-
mocą szklanych tafli dużo prostsze do 
osiągnięcia. 

Szkło emaliowane ma takie same 
właściwości i grubości jak szkło przezierne. 

Daje to możliwość swobodnego 
zestawiania elementów  

i gwarantuje łatwość montażu. 


