
 

 

BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o. 

E-mail: info@p-u-p.cz 

Web: www.P-U-P.cz 

-Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti 

nenadal@p-u-p.cz, 777850441 

-Lukáš Procházka, obchodní oddělení 

prochazka@p-u-p.cz, 777850443 

-Ondřej Pokorný, vedoucí montáží 

pokorny@p-u-p.cz, 777850455 

-BcA. Eva Nenadálová , marketingové a rozpočtové oddělení  

poptavky@p-u-p.cz, 777850421 

-Zuzana Burianová, ekonomické oddělení 

burianova@p-u-p.cz, 777850407 

 

 

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na 
výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.  
 
Certifikované výrobky: 
 
DVEŘE  

Certifikát výrobku: Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr  
V provedení: Dřevěná dveřní křídla-otočná, plná, prosklená, hladká, kazetová, jednokřídlová a dvoukřídlová, 
osazena do ocelové zárubně, dřevěné obložkové zárubně nebo dřevěné rámové zárubně.  
- bez-falcové (skryté závěsy) 
-s větrací mřížkou 
- v kouřotěsném provedení (Sm) 
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, EW45,EI45, DP3 
Datum vystavení certifikátu: 15.8.2012 Platnost certifikátu: 15.08.2017  
 
Certifikát výrobku: Požární uzávěr (horní a boční díly) – dveřní stěna  
V provedení: Dřevěná dveřní křídla – otočná, plná ,hladká, prosklená, kazetová, rámová, jednokřídlová a 
dvoukřídlová, s polodrážkou, bez polodrážky, osazená do dřevěné rámové zárubně a obložkové zarubně, s 
pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem.  
- v kouřotěsném provedení (Sm) 
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, DP3 
Datum vystavení certifikátu: 15.8.2012 Platnost certifikátu: 15.08.2017  
 
Certifikát výrobku: Požárně bezpečnostní a bezpečnostní uzávěr RC2, RC3  
V provedení: Dřevěné venkovní, vnitřní, bezpečnostní dveře- dveřní křídla otočná, plná, hladká, prosklená, 
jednokřídlová a dvoukřídlová, osazená do dřevěné obložkové, rámové nebo ocelové zarubně.  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30,EW45,EI45, DP3  
- v kouřotěsném provedení  
Datum vystavení certifikátu RC2: 15.8.2012 Platnost certifikátu RC2: 15.08.2017  
Datum vystavení certifikátu RC3: zpracovává se PAVUS (květen) Platnost certifikátu RC3: 5let 
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OKNA 
Certifikát výrobku: Požárně odolné okno běžně neotvíravé  
V provedení: Dřevěná otočná jednokřídlová a dvoukřídlová s průhlednou či plnou výplní, v provedení otvíravém 
nebo neotvíravém (s pevně zaskleným nadsvětlíkem nebo bez), sloužící pouze pro potřebu technické obsluhy.  
-odolnosti: EW15,EI15,EW30,EI30,EW45,EI45,EW60, DP3 (DP1) 
Datum vystavení certifikátu: 18.5.2011 Platnost certifikátu: 18.05.2016  
 
VÝROBKY IV 68  
1.Certifikát výrobku: Požárně odolné okno IV 68  
V provedení : Dřevěná otočná jednokřídlová a dvoukřídlová s průhlednou či plnou výplní, v provedení 
otvíravém nebo neotvíravém (s pevně zaskleným nadsvětlíkem nebo bez), osazená do dřevěné rámové zárubně 
IV 68, sloužící pouze pro potřebu technické obsluhy.  
-odolnosti: EW15,EI15,EW30,EI30, DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává PAVUS  (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 
2. Certifikát výrobku: Požárně odolné vchodové dveře IV 68  
V provedení: Dřevěná dveřní křídla IV 68 – otočná, prosklená, kazetová, rámová, jednokřídlová a dvoukřídlová, 
osazená do dřevěné rámové zárubně IV 68 s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem.  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává se PAVUS (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 
3. Certifikát výrobku: Požárně odolné balkonové dveře IV 68  
V provedení: Dřevěná okenní křídla IV 68 – otočná, prosklená, kazetová, rámová, jednokřídlová a dvoukřídlová, 
osazená do dřevěné rámové zárubně IV 68  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, DP3 
 
VÝROBKY IV 92  
1.Certifikát výrobku: Požárně odolné okno IV 92  
V provedení: Dřevěná okenní křídla IV 92 – otočná, prosklená, kazetová, rámová, jednokřídlová a dvoukřídlová, 
s polodrážkou, osazená do dřevěné rámové zárubně IV 92 s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem.  
-odolnosti: EW15,EI15,EW30,EI30,EW45,EI45, DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává PAVUS (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 
2. Certifikát výrobku: Požárně odolné balkonové dveře IV 92  
V provedení: Dřevěná okenní křídla IV 92 – otočná, prosklená, kazetová, rámová, jednokřídlová a dvoukřídlová, 
s polodrážkou, osazená do dřevěné rámové zárubně s pevně zasklenými bočními díly a nadsvětlíkem.  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává PAVUS (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 
STĚNY  
1. Certifikát výrobku: Požárně odolná stěna, neotvíravá 
V provedení: Dřevěná stěna – prosklená, kazetová, pevně zasklená, osazená do dřevěné rámové zárubně s 
bočními díly a nadsvětlíkem.  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30,EW45,EI45, DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává PAVUS (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 
REVIZNÍ DVÍŘKA  
1. Certifikát výrobku: Požárně-kouřotěsná revizní dvířka  
V provedení: Dřevěná křídla-otočná, plná, prosklená, hladká, kazetová, jednokřídlová a dvoukřídlová, osazena 
do dřevěné obložkové zárubně nebo dřevěné rámové zárubně.  
-odolnosti: EW15,EI15, EW30,EI30, EW 45, EI 45DP3 
Datum vystavení certifikátu: zpracovává PAVUS (květen-červen) Platnost certifikátu: 5let  
 

 
 
 



 

 

Materiály, povrchová úprava a příslušenství na PBZ: 
 
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 
-  venkovní  i vnitřní výrobky konstrukce typu DP3  jsou vyrobeny z kvalitních nastavovaných  lepených   lamel 

smrk, dub, borovice, meranty - nejméně třívrstvých  
-  povrch výrobků tvoří buď: 

 RAL (pod barvu), (v odstínu dle vzorníku REMMERS) 

 LAZURA, (v odstínu dle vzorníku REMMERS) 

 kvalitní dýhy( SM,DB,BK, TŘ atd. ) mořené nebo nemořené, lakované polyuretanovým  lakem 

 FOLIE/CPL (pouze u dveří typu plné hladké) 

 HPL lamináty (pouze u dveří typu plné hladké) 

 
SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ: 
V souladu s požadavky požárně bezpečnostního  řešení  (PBŘ) stavby vybavíme výrobky nadstandardně  
samozavírači, koordinátory zavírání křídel, panikovým kováním dle norem  EN 179 i EN 1125 nebo zámkem s 
panikovou funkcí, magnety pro aretaci křídel v otevřené poloze (podmínkou je napojení na EPS nebo kouřové 
čidlo), elektropohony, elektromotorickými zámky, kartovými zámky apod. 
 

DESING VÝROBKŮ: 
 Naší specialitou je výroba replik starých dveří s bohatou profilací, ale umíme s požární odolností vyrobit i 
moderní dveře s jednoduchým, čistým designem.  
 

Významné Reference: 

Ministerstvo obrany, Praha 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 

Ministerstvo vnitra, Praha 

Poslanecká sněmovna, Praha 

Tvrz Orlice, Letohrad 

Český rozhlas, Praha 

Akademie Věd, Praha 

Univerzita Karlova, Praha 

Fotografie naši výrobků PUP: 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

               

          

 

 


