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Dobrý den, 
 
Rádi bychom Vám představili naši službu: Za pomocí naši společnosti můžete vyrábět, dodávat a montovat 
následující požární, kouřotěsné a bezpečnostní uzávěry při splnění technických podmínek poskytovatele SVDPU 
(Systém-Výroby-Dřevěných-Požárních-Uzávěrů): 
 

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 
 
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 
 
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  
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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) 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI (TP) 
při výrobě požárních uzávěrů 

 

I. TP je poskytnuta smluvnímu výrobci (dále jen žadateli) na základě splnění dále uvedených 
podmínek: 
1. O TP žádá přímý výrobce a dodavatel truhlářských výrobků na konkrétní zakázku, který byl v rámci své 
zakázky osloven investorem nebo  dodavatelem stavby i ve věci zajištění výroby požárních uzávěrů ve stejném 
provedení, jako jsou jeho ostatní nepožární výrobky na stavbu dodávané a tuto skutečnost je schopen doložit.  
2. Žadatel umožnil prohlídku svých výrobních prostor, splňuje požadavky na kvalitu dílenského vybavení a 
zaručuje jakost vlastní výroby.  
3. Žadatel předložil před zahájením výroby dokumentaci nebo zadání investora ke konzultaci, posouzení a 
odsouhlasení.  
4. Žadatel se zavazuje poskytnout základní údaje nezbytně potřebné ke zhotovení dokumentace požárních 
uzávěrů pro stavební řízení (smluvní výrobce, montážní firma, IČ, DIČ, zadavatel, umístění a použití výrobku na 
stavbě, požadavek požární odolnosti atd.).  
5. Žadatel o poskytnutí TP potvrdil podpisem smlouvy o TP před zahájením výroby svou výlučnou odpovědnost 
za dodržení všech technických požadavků stanovených dodavatelem TP pro systém výroby a montáž jím 
certifikovaných požárních uzávěrů.  
6. Žadatel se podpisem smlouvy zavazuje, že pro výrobu použije výhradně materiály s požární odolností dodané 
za úhradu poskytovatelem technické pomoci, alternativně v rozsahu uvedeném v cenové nabídce o TP.  
7. Osazení výrobků na stavbě bude provedeno žadatelem, označení výrobků poskytovatelem technické pomoci.  

 

V případě jakýkoliv dotazů mne kontaktujte. 
 
S pozdravem 

 

 


