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VArNOST JE
NA PrVEM
MESTU

SECUrAline
Sodobna objektna vrata
referenčna, strokovna in celovita ponudba certificiranih
funkcijskih vhodnih vrat v stanovanje, ki jih odlikujejo
zvočna izolacija, klimatska odpornost, dimotesnost,
protivlomna žaščita ali ognjevarnost, so naš ponos.
Odlikuje nas oseben pristop k vsakemu projektu.
Nudimo celovite rešitve za hotele, apartmaje, vile,
počitniška stanovanja in poslovne prostore. Naš
pristop je individualen, zato uspešno zadovoljimo tudi
najzahtevnejše okuse. Vse izdelke naredimo po meri in
željah kupca.
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POŽArNA VArNOST
Certificirana, požarna vrata omejujejo prehod ognja,
temperature in dima v druge prostore.
El230-C (C0-C5)

EN 1634-1, EN 1364-1, EN 13501-2,
EN 1191, ÖNOrM b 3850 (Avstrija)

PrOTiVlOMNA ZAŠčiTA
Za zaščito že na domačem
pragu. Varnost ljudi in
premoženja je glavno vodilo
pri objektnih vratih lipbled.
Protivlomno zaščito si
lahko zagotovite z uporabo
ojačanega okovja ter posebno
konstrukcijo krila.
rC 1 N, rC 2, rC 3, rC 4, rC 5, rC 6

EN 1627

diMOTESNOST
Zaščitimo se pred vhodom dima v bivalne prostore.
dimotesnost pri sobni temperaturi 20°C
Sa-C (C0-C5)

EN 1634-3, EN 13501-2, EN 14600,
EN 1191, ÖNOrM b 3851 (Avstrija)

dimotesnost pri sobni in povišani temperaturi 200°C
Sm-C (C0-C5)

EN 1634-3, EN 13501-2, EN 14600,
EN 1191, ÖNOrM b 3851 (Avstrija)

KliMATSKA OdPOrNOST
Vrata za zahtevnejše klimatske pogoje.

a

18 °C / 50% rZV

23 °C / 30% rZV

B

13 °C / 65% rZV

23 °C / 30% rZV

C

3 °C / 85% rZV

23 °C / 30% rZV

d

- 15 °C

23 °C / 30% rZV

Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219:
razred

zavitost

vzdolžna
usločenost

prečna
usločenost

0

ni zahtev

ni zahtev

ni zahtev

1

8 mm

8 mm

4 mm

2

4 mm

4 mm

2 mm

3

2 mm

2 mm

1 mm

ZVOčNA iZOlATiVNOST
Za dobro počutje v prostoru je zelo pomembna tudi dobra
zvočna izolacija, ki nam omogoča mirno in zdravo življenje. To
velja za objekte, v katerih mora biti tiho okolje, zlasti v šolah,
bolnišnicah, hotelih, pisarnah, kakor tudi v stanovanjskih in
individualnih zgradbah.
kategorizacija zvočne
izolativnosti

zvočna izolacija vrat na
objektu

zvočna izolacija vrat v
laboratoriju

SSK1

25 - 29 db

min. 32 db

SSK2

30 - 34 db

min. 37 db

SSK3

35 - 39 db

min. 42 db

Zvočna izolativnost v laboratoriju
rw

EN iSO 10140-1, EN iSO 10140-2,
EN iSO 717-1

Zvočna izolativnost na objektu
rwr = rw - 5 db

diN 4109

Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem katalogu.

Metoda preizkušanja vratnih kril po SIST EN 1121:
kategorije klimatske
hladna stran
topla stran
odpornosti
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Vrata lipbled zagotavljajo
udobje bivanja in zdravo
okolje. Najpomembnejša je
varnost ljudi in premoženja.

Hotel ritz-Carlton *****, dublin, irska
Hotel Kempinski *****, Savudrija, Hrvaška
Hotel Excelsior *****, dubrovnik, Hrvaška
Apartmaji Vrtovi sonca *****, dubrovnik, Hrvaška
Hotel Wösherhof ****, Uderns, Avstrija
Kulinarikhotel Alpin ****, Achenkirch, Avstrija
Hotel daniel ****, dunaj, Avstrija
Hotel Sonnenalpe ****, Nassfeld, Avstrija
Kurparkhotel ****, bad Hofgastein, Avstrija
Hotel Prinz Heinrich ****, darmstadt, Nemčija
relax & Wanderhotel Poppengut ****, Hinterstoder, Avstrija
Vital Hotel Styria ****, Gradec, Avstrija
Sava Hotels & resorts, zdravilišče ****, radenci, Slovenija
Hotel lucija ****, Portorož, Slovenija
Hotel bioterme ****, ljutomer, Slovenija
Hotel Triglav ****, bled, Slovenija
Hotel Antunovič ****, Zagreb, Hrvaška
Hotel Thanner ***, Mayrhofen, Avstrija
Hotel lOOP, ljubljana, Slovenija
Poslovni center, bad Tölz, Nemčija
Počitniška stanovanja, divonne, Francija
Hotel boka, bovec, Slovenija
Hotel delfin, izola
Klinika Golnik
MiC Nova Gorica

rEFErENCE

OŠ duplje
Apartmaji čarman, bled
EdA Nova Gorica
Naselje 15. maj, Koper
dom starejših občanov Viharnik, Kranjska Gora
Alauda iNN hotel, dunaj
K+K Picasso hotel, barcelona
Hotel Tara, bočiči, črna gora
Hotel Centar, Igalo
Klinika Grawe, dubrovnik
Hotel Paprika, Hayasholm, Madžarska

SOdObNA ObJEKTNA VrATA

