
www.lip-bled.si

BETA
SODOBNA OBJEKTNA VRATA



BETA
NOVA GENERACIJA MULTIFUNKCIJSKIH VRAT

Namen novega projekta je razvoj novih notranjih vrat višjega standarda na področju zvočne izolacije, zaščite 
proti dimu in protipožarne zaščite, podprta z inovativnim elektronskim dostopom, s ciljem omogočanje 
končnemu uporabniku varnost ter odlične izolativne lastnosti. Ker gre za popolnoma nov izdelek bomo 
dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega. 

Projekt zajema razvoj in izdelavo novih notranjih vrat »BETA«, njihova posebnost pa je popolnoma 

•	 poravnano	vratno	krilo	s	podbojem,	
•	 nevidna	nasadila	
•	 in	nevidno	samozapiralo	(dizajn	poravnanih	linij)	

ter izdelana na takšen način, da bo v njih mogoče vgraditi inovativni sistem elektronskega dostopa, s 
čimer bomo zagotavljali posamezne ali kombinacije več različnih funkcij v enem izdelku.

Za izdelavo inovativne tanjše konstrukcije vratnega krila smo pri produktu »BETA« uporabili lastno razvito 
inovativno rešitev spajanja sredice vratnega krila oz. točkovni spoj dvo ali večslojne sredice. 

Končni izdelek projekta bo izdelan iz lesa, lesnih tvoriv ter drugih surovin s prevladujočim deležem lesa.

Pri naših izdelkih je poudarek na popolnoma novem in inovativnem segmentu na področju ponudbe 
funkcijskih vrat poravnanih linij, višjega kakovostnega in cenovnega nivoja, ki bodo poleg inovativnih funk-
cijskih karakteristik na področju visoke zvočne izolativnosti vsaj 37dB, požarne odpornosti EI30, dimotes-
nosti S200, bile podprte z inovativnim elektronskim dostopom. Gre torej za razvoj popolnoma novega 
proizvoda.

V vratih BETA je 51% deleža lesa.

Vrata lipbled zagotavljajo udobje bivanja in zdravo okolje.
Najpomembnejša je varnost ljudi in premoženja.

LASTNOSTI	MULTIFUNKCIJSKIH	VRAT	BETA	

• 30 MINUTNA POŽARNA ODPORNOST 
Od vseh lastnosti funkcijskih vrat je najbolj pomembna požarna odpor-
nost, saj omogoča evakuacijski čas - 30 minut, v katerem se lahko rešimo 
iz ogroženega območja. 
 

• ZAŠČITA PRED DIMOM (DIMOTESNOST S200) 
Zagotavljamo takšno tesnjenje vrat, ki v zaprtem stanju preprečuje vdor 
dima oz. neprijetnih vonjav. 
 

• KLIMATSKA ODPORNOST C2  
Klimatska odpornost glede na klimatske obremenitve:  
hladna stran 3 °C / 85% Rzv  topla stran 23 °C / 30% Rzv. 
 

• ZVOČNA IZOLATIVNOST min. 37DB 
Zvočna izolacija ima v bivalnih enotah velik pomen za zdravje in dobro 
počutje ljudi. Še posebej je pomembna v stanovanjski  
gradnji, saj stanovanje ljudem služi za sprostitev in počitek. _

ZVOČNA IZOLACIJA

_
POŽARNA VARNOST

_
KLIMATSKA ODPORNOST

_
DIMOTESNOST

_
TESTIRANO
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NOVO!



REFERENCE

CERTIFICIRANI INŠTITUTI,
S KATERIMI SODELUJE LIP BLED:
ZAG Ljubljana (SI) | www.zag.si
LTM (HR) | www.ltm.hr
EMI Budimpešta (H) | www.emi.hu
PAVUS Praga (CZ) | www.pavus.cz
DIBT Berlin (DE) | www.dibt.de

IFT Rosenheim (DE) | www.ift-rosenheim.de
Pfb Rosenheim (DE) | www.pfb-rosenheim.de
VKF Bern (CH) | www.praever.ch
Lignotesting Bratislava (SK) | www.lignotesting.sk
IBS Linz (AT) | www.ibs-austria.at

• Hotel Lucija ****, Portorož
• Hotel Triglav ****, Bled
• Hotel LOOP, Ljubljana
• Hotel Delfin, Izola
• Klinika Golnik
• MIC Maribor
• Apartmaji Bled
• EDA Nova Gorica
• Dom starejših občanov Viharnik, Kranjska Gora
• Hotel Paprika, Hayasholm, Madžarska
• Hotel Di Verdi, Budapest, Madžarska
• Hotel Nádas tó, Vasad, Madžarska
• Hotel ALTA-VISTA, Neukirchen, Avstrija
• Apartments Faaker See, Avstrija
• Hotel Füred ****, Balatonfüred, Madžarska
• Kemijski inštitut Ljubljana
• Dom krajanov, Bohinjska Bela
• OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana
• Evropska hiša, Ljubljana
• Stanovanjsko naselje Brdo F3, Ljubljana
• Kamp Špik, Gozd Martuljek
• Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
• Dom starejših občanov, Radovljica
• Stanovanjska soseska Gaj Preserje

• Hotel Belvedere Malija, Izola
• CŠOD Bohinj, Ribčev Laz
• M Hotel, Ljubljana
• Hotel Marina, Izola
• Osnovna šola, vrtec, Cerklje ob Krki
• Študentski dom, Koper
• OŠ, Cerklje ob Krki
• GB, Radovljica
• Dom starejših Kamnik
• Montesori, Ljubljana
• Vila Grbina, Ljubljana
• Korona, Kranjska Gora
• Kobilarna Lipica
• Študentski domovi, Ljubljana
• Urban Hotel, Ljubljana
• Apartments Villach, Avstrija
• Reševalna postaja Postojna
• Zelene Jarše
• Thermana Laško
• DSO Fužine
• Hotel Jezero Bohinj
• Festivalna dvorana Bled
• Belvedere Izola

ODLIKUJE	NAS	POSEBEN	PRISTOP	K	VSAKEMU	PROJEKTU.

Referenčna, strokovna in celovita ponudba certificiranih funkcijskih vhodnih vrat v stanovanje, ki jih  
odlikujejo zvočna	 izolacija,	 klimatska	 odpornost,	 dimotesnost,	 protivlomna	 zaščita	 ali		
ognjevarnost, so naš ponos.

Nudimo celovite rešitve za hotele, apartmaje, vile, stanovanja, poslovne prostore, šole, vrtce in zdravstvene 
ustanove ter druge objekte. Naš pristop je individualen, zato uspešno zadovoljimo tudi najzahtevnejše okuse. 

Vse izdelke naredimo po meri in željah kupca.



LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61 a, 4260 Bled, Slovenija
T: +386 4 5795 000, F: +386 4 5795 121, E: lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru  
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

CERTIFIKATI
PEFCTM Sledenja lesa in lesnih proizvodov
Certifikat, s katerim podjetje skrbi za odgovorno ravnanje z gozdovi.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001
ISO 9001, po katerem je certificiranih že več kot milijon organizacij v 178 
državah po vsem svetu, je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je 
izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization).  
Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje 
postopkov in procesov kakovosti.

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001
Preverjeno in dokazano orodje za učinkovito zmanjševanje vplivov organizacije 
na okolje. S standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost 
in odgovornost do okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse 
pomembnejši nabavni kriterij. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost  
izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Da bi ostala organizacija 
konkurenčna, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem.
Vir: BUREAU VERITAS SLOVENIJA


