FAST INFO
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA STAL

WSZECHSTRONNE
MOŻLIWOŚCI

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI

Peneder Bau-Elemente przyjmuje każde wyzwanie w stali. Można dokonać wyboru z szerokiej
gamy wzorów, wielkości, wykończenia powierzchni i typów ościeżnic, a na życzenie również
z rozmaitymi przeszkleniami.
Klienci firmy Peneder Feuerschutz znajdują się zawsze po bezpiecznej stronie.
Gwarantujemy wykonanie wszystkich produktów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa nie uznajemy żadnych kompromisów.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STAL
PALETA PRODUKTÓW PENEDER

PENEDERdrzwi rozwierane
Różnorodność na wymiar

PENEDERbramy rozwierane
Wyjątkowe wielkości i stabilność

PENEDERbramy przesuwne
Niewidoczna ochrona przeciwpożarowa

PENEDERbramy szybkobieżne
Szybkie zamknięcie i ochrona przeciwpożarowa w jednej bramie

PENEDERbramy opuszczane
Mocne duże i małe

Wszystkie konstrukcje wraz z całą różnorodnością wariantów i kombinacji są dostępne także
w wersji standardowej bez wymogów odporności ogniowej.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
NA WYMIAR

Drzwi i bramy przeciwpożarowe Peneder otwierają nowe perspektywy.

Szybkość – Swoboda kształtowania – Kompleksowa oferta
Perfekcyjna ochrona przeciwpożarowa połączona z szybką produkcją i dostawami oraz duża różnorodność w konfigurowaniu,
czynią nasze produkty wyjątkowymi.
Poczynając od drzwi aluminiowych lub stalowych aż po prawie niewidoczne konstrukcje przeciwpożarowe – produkty Peneder
optymalnie dopasowują się do architektury i wymogów budynku. To oznacza dla Państwa swobodę w projektowaniu oraz bezpieczeństwo
przy technicznej realizacji projektu.
FAST FORWARD
- rozwiązania przeciwpożarowe na wymiar
- kompletna oferta materiałowa
- różnorodność w designie, wielkościach i wariantach wykonania
- rozwój, produkcja, doradztwo, realizacja, montaż, serwis i konserwacja z jednej ręki
- najszybsza dostawa na rynku
- przedsiębiorstwo rodzinne działające od prawie 100 lat, z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie przeciwpożarowej

Peneder oferuje najwyższej jakości kompleksową ofertę, poczynając od konstrukcji przeciwpożarowych
z aluminium, stali, drewna oraz tekstyliów, aż po przeszklone przegrody, bramy przesuwne oraz opuszczane.
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PRODUKCJA

NAJSZYBCIEJ NA RYNKU
Nasze wyjątkowe wyroby przeciwpożarowe produkujemy w dwóch zakładach produkcyjnych w Górnej Austrii.
Czy to drzwi lub bramy z aluminium, stali, drewna, czy też tekstylne kurtyny przeciwpożarowe, zawsze dla naszej
produkcji ustalamy najwyższe kryteria.
W celu zapewnienia najwyższej jakości, produkcja odbywa się zgodnie z wytycznymi ISO 9001:2008.
Dzięki kompleksowemu, zgodnemu z międzynarodowym standardem zarządzaniu jakością, gwarantujemy najwyższą
jakość, prokliencką obsługę, wydajność zasobów oraz bezpieczeństwo prawne.

Produkujemy szybko i wydajnie. Zgodnie z filozofią firmy „fast forward“ gwarantujemy
naszym klientom absolutne rekordy czasowe oraz innowacje na wymiar.
Zakład w Atzbach: 18.892,72 m²

Zakład we Fraham: 7.998,41 m²

5

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ŻADNYCH KOMPROMISÓW

Przebadana ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa to sedno naszych kompetencji.
Wszystkie drzwi i bramy są zgodnie z podanymi klasami
odporności ogniowej przebadane i certyfikowane. Możliwe
są dostawy wyrobów bez wymogów odporności ogniowej.

Drzwi rozwierane / przejściowe
- mogą być wbudowane w każdą bramę
- niewielka wysokość nadproża umożliwia maksymalne
wysokości światła przejścia w przypadku niskich bram
- możliwe przeszklenia i kratki wentylacyjne
- bezprogowe w bramach przesuwnych i opuszczanych

Przeszklenia
- mogą być montowane we wszystkich drzwiach i bramach
- prostokątne, okrągłe, możliwe inne kształty
- różne typy szkła
- możliwa większa ilość przeszkleń: w każdym elemencie
i w każdych drzwiach wbudowanych

Wyposażenie elektryczne / Napędy
Mogą być montowane wszystkie dopuszczone do zastosowania elektrozaczepy, kontaktrony, czujniki położenia rygla,
systemy trzymaczy elektromagnetycznych, itp.
Nasze produkty nadają się również do zastosowania w nich
napędów – dostawa z kompletnym systemem lub odpowiednio przygotowane.

DOKŁADNIE NA WYMIAR

W 30 GODZIN OD ZAMÓWIENIA GOTOWE DO ODBIORU
To, co dla innych stanowi rozwiązanie specjalne, to w Peneder jest standardem. Nie da się, nie ma!
Każdy element jest wykonywany dokładnie według Państwa wymagań. Jako kompleksowy oferent
jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najlepsze warianty rozwiązań.
Przy tym wszystkim wcale nie potrzebują Państwo długo czekać na wykonanie zamówienia na wymiar:
30 godzin loco zakład – tak szybko możliwe jest tylko w Peneder.
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Z oznakowaniem CE zgodnie
z wymogami urzędowymi.

Profil wlotowy - szyny jezdne
Jesteśmy jedynym producentem, który przebadał i dopuścił
do stosowania system bram bez profilu wlotowego.

Materiał
- ze stali konstrukcyjnej lub ze stali nierdzewnej
- ocynkowane lub lakierowane

Wykończenie powierzchni
- RAL, NCS
- lakierowanie z efektami specjalnymi
- stal szlachetna szczotkowana

Okucia
- wysokiej jakości okucia obiektowe w różnych kolorach
i wykończeniu powierzchni
- możliwe jest zastosowanie wszystkich dopuszczonych zamków i uchwytów zgodnych z normami EN 179 oraz EN 1125
Ościeżnice drzwi przeciwpożarowych
- do wyboru 53 typy ościeżnic
- od ościeżnic standardowych po ościeżnice remontowe
- z przylgą i zlicowane
- wyjątkowo sztywne ze względu na grubość blachy 2 mm
- wykonanie spawane lub skręcane

KOMPETENCJA W ROZWIĄZANIACH
DZIĘKI JEDNEMU PARTNEROWI

W Peneder ochrona przeciwpożarowa mają Państwo zawsze jednego partnera w kontaktach,
który zna Państwo oraz Państwa wymagania. To pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu i nerwów.
Nasi doradcy klienta nie szukają wymówek, tylko znajdują rozwiązania.
Przejmujemy odpowiedzialność za Państwa kontrakty.
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PENEDERdrzwi rozwierane
RÓŻNORODNOŚĆ NA WYMIAR

Obojętne, jakie wymagania mają drzwi przeciwpożarowe których potrzebujecie, w PENEDERdrzwi rozwierane znajdziecie odpowiednie
rozwiązanie. Czy to klasyczne standardowe drzwi rozwierane, czy dwuskrzydłowe drzwi wykonywane na wymiar z bezkonkurencyjną
wysokością 3700 mm, czy to izolacyjność dźwiękowa, dymoszczelność, czy też ościeżnica remontowa – cała ta różnorodność na wymiar
dostępna jest tylko w Peneder Feuerschutz.

Warianty wykonania
1-skrzydłowe (drzwi normatywne)
EI230-C

1-skrzydłowe (Peneder- drzwi rozwierane wykonywane na wymiar)
Sm-C drzwi dymoszczelne, również w wersji antywłamaniowej RC2/RC3
EI2 30-C również z panelem bocznym i nadświetlem
EI2 30-C również jako drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne
EI2 90-C również jako drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne
(dostępne także w wersji bez odporności ogniowej i klasie odporności ogniowej EI2 60-C oraz
antywłamaniowej RC2/RC3)
2-skrzydłowe (Peneder-drzwi rozwierane wykonywane na wymiar)
Sm-C drzwi dymoszczelne
EI2 30 również z panelem bocznym i nadświetlem
EI2 30-C również jako drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne
EI2 90-C również jako drzwi dymoszczelne i dźwiękoszczelne
(dostępne także w wersji bez odporności ogniowej i klasie odporności ogniowej EI2 60-C)
Wymiary
szerokość 1-skrzydłowe
szerokość 2-skrzydłowe

do 1.500 mm
do 3.000 mm

wysokość		do 3.700 mm
powierzchnia		do 13,98 m2
przeszklenia		do 1,6 m2 / skrzydło
zlicowane, 2-skrzydłowe, ze stali nierdzewnej
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2-skrzydłowe, lakierowane proszkowo

CIEKAWOSTKI
- do wyboru 53 typy ościeżnic, z blachy grubości 2 mm
- dostępne także w wersji dźwiękoszczelnej i dymoszczelnej
- antywłamaniowość RC2/RC3
- ościeżnica remontowa bez prac budowlanych i bez zawężania światła przejścia
- bezkonkurencyjne wielkości o perfekcyjnej optyce, bez łączenia blach
- obiektowe zawiasy regulowane 3D, bezobsługowe
- dostępne z kratkami wentylacyjnymi oraz przeszkleniami

9

PENEDERdrzwi rozwierane
WYBRANE PRZEKROJE

szerokość otworu
szerokość światła ościeżnicy

drzwi rozwierane, 1-skrzydłowe

tylko EI30

00/EI30 przylgowe – ościeżnica narożna 45
montaż na dyble

tylko EI30

00/EI30 przylgowe – ościeżnica wewnętrzna 70
dymoszczelne – montaż na dyble

bez progu
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tylko EI30

00/EI30 przylgowe – ościeżnica wewnętrzna 70
montaż na dyble

tylko EI30

tylko EI30

00/EI30 przylgowe – ościeżnica narożna 45
dymoszczelne – montaż na dyble

próg budowlany kątownik (20 mm)

00/EI30 zlicowane – ościeżnica wewnętrzna 60
montaż na dyble

szerokość otworu
szerokość światła ościeżnicy
szerokość skrzydła biernego

szerokość skrzydła aktywnego

drzwi rozwierane, 2-skrzydłowe

EI90/EI60 przylgowe – ościeżnica narożna 45
montaż na dyble

EI90/EI60 przylgowe – ościeżnica wewnętrzna 70
montaż na dyble

tylko EI30

00/EI30 zlicowane – ościeżnica narożna 45
montaż na dyble

próg budowlany kątownik (20 mm)
+ skrzydło z felcem obwiedniowy

00/EI30/EI60/EI90 przylgowe – ościeżnica
nakładkowa – montaż na dyble

00/EI30 przylgowe – ościeżnica
remontowa SG – montaż na dyble

uszczelka opadająca Planet PU
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PENEDERbramy rozwierane
WYJĄTKOWE WYMIARY I STABILNOŚĆ

Wielkość i stabilność to najważniejsze cechy w przypadku PENEDERbramy rozwierane. W tych klasach odporności ogniowej nie znajdą
Państwo lepszych bram rozwieranych. Zawiasy bram będące wynikiem prac rozwojowych, nawet po przebadanych 50.000 cyklach
otwarcia, bez problemu unoszą duży ciężar. W odniesieniu do odporności ogniowej i jakości Peneder nie uznaje żadnych kompromisów.

Warianty wykonania
1-skrzydłowe
Sa-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 90-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 120-C do zastosowań specjalnych również jako bramy dymoszczelne
(możliwy również wariant bez odporności ogniowej)

2-skrzydłowe
Sa-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 90-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 120-C do zastosowań specjalnych również jako bramy dymoszczelne
(możliwy również wariant bez odporności ogniowej)

Wymiary
szerokość		
wysokość		

do 5.600 mm
do 6.100 mm

powierzchnia		

do 28,8 m2

brama rozwierana z drzwiami wbudowanymi
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przeszklenie, uchwyt muszlowy w drzwiach wbudowanych i skrzydle bramy

CIEKAWOSTKI
- największe bramy rozwierane z odpornością ogniową
- niezwykle stabilna konstrukcja, specjalnie opracowane zawiasy
- konstrukcja modułowa umożliwia montaż w bardzo uciążliwych warunkach
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PENEDERbramy rozwierane
PRZEKROJE

szerokość otworu

szerokość otworu

szerokość światła ościeżnicy

szerokość światła ościeżnicy

bramy rozwierane, 1-skrzydłowe
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bramy rozwierane, 2-skrzydłowe

ościeżnica wewnętrzna

ościeżnica narożna
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PENEDERbramy przesuwne

NIEWIDOCZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PENEDERbramy przesuwne czynią zabezpieczenia przeciwpożarowe niewidocznymi. Nie przeszkadzają żadne progi, a opcjonalnie
nawet profil wlotowy. Możliwe jest zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów o powierzchni do 46,75 m2.
Oczywiście PENEDERbramy przesuwne mogą być montowane również w sposób widoczny, bo ich wygląd jest tego wart.

Warianty wykonania
1-skrzydłowe
Sm-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 90-C, EI2 120-C również jako bramy dymoszczelne
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)
1-skrzydłowe w wersji teleskopu 2- lub 3-częściowego
EI2 30-C, EI2 60-C
EI2 90-C, EI2 120-C
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)
2-skrzydłowe
Sm-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy dymoszczelne
EI2 90-C, EI2 120-C również jako bramy dymoszczelne
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)
2-skrzydłowe w wersji teleskopu 2-częściowego
EI2 30-C, EI2 60-C
EI2 90-C, EI2 120-C
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)

brama przesuwna, 2-skrzydłowa

16

Wymiary
szerokość		
wysokość		

do 16.000 mm
do 7.500 mm

powierzchnia bramy

do 46,75 m2
brama przesuwna, 1-skrzydłowa wersja teleskopowa 2-częściowa

CIEKAWOSTKI
- możliwe wykonanie bez profilu wlotowego
- bez progu na całej szerokości otworu
- drzwi wbudowane bez progu
- jedynie 100 mm nadproża przy drzwiach wbudowanych (przy wysokości wymiaru ramy 2100 mm możliwe są drzwi
wbudowane o wysokości przejścia 2000 mm)
- dostępne również w wersji dymoszczelnej
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PENEDERbramy przesuwne
WYBRANE PRZEKROJE

szerokość otworu

100 do 1000

EI30/EI60 1-skrzydłowa, wlot normalny

EI30/EI60 montaż naścienny

EI30/EI60 montaż sufitowy

EI30/EI60 montaż sufitowy podwieszany

EI30/EI60 1-skrzydłowa
przeciwwaga po stronie przeciwnej

EI30/EI60 1-skrzydłowa
wlot w otworze

EI30/EI60 bez profilu wlotowego

EI30/EI60 teleskop 2-częściowy
przeciwwaga po stronie przeciwnej

EI30/EI60 teleskop 2-częściowy
wlot w otworze

EI30/EI60 teleskop 2-częściowy
wlot normalny
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szerokość otworu

100 do 1000

EI90/EI120 1-skrzydłowa, wlot normalny

EI90/EI120 montaż naścienny

EI90/EI120 montaż sufitowy

EI90/EI120 1-skrzydłowa
przeciwwaga po stronie przeciwnej

EI90/EI120 1-skrzydłowa wlot w otworze

EI90/EI120 teleskop 2-częściowy
przeciwwaga po stronie przeciwnej

EI90/EI120 teleskop 2-częściowy
wlot w otworze

EI90/EI120 montaż sufitowy
podwieszany

EI90/EI120 teleskop 2-częściowy
wlot normalny
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PENEDERszybkobieżne bramy przesuwne

SZYBKOBIEŻNOŚĆ I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA W JEDNEJ BRAMIE

Wszędzie tam, gdzie szybkie otwieranie jest tak samo potrzebne jak skuteczna ochrona przeciwpożarowa, można stosować
PENEDERszybkobieżne bramy przeciwpożarowe. Wyróżniają się one okazałą powierzchnią do 16,27 m2 oraz możliwością
zastosowania napędów wszystkich wiodących marek.

Warianty wykonania
1-skrzydłowe
Sm-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy
dymoszczelne
(dostępne również w wersji bez
odporności ogniowej)
2-skrzydłowe
Sm-C bramy dymoszczelne
EI2 30-C, EI2 60-C również jako bramy
dymoszczelne
(dostępne również w wersji bez
odporności ogniowej)

przekrój poziomy

szybkobieżna brama przesuwna, 1-skrzydłowa z przeszkleniem
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Wymiary
szerokość		
wysokość		

do 5.600 mm
do 4.200 mm

powierzchnia		

do 16,27 m2

dopuszczone do stosowania napędy
wszystkich wiodących producentów!

przekrój pionowy

wersja 2-skrzydłowa z przeszkleniami

wlot w otworze

bez wlotu

CIEKAWOSTKI
- szybkobieżność i odporność ogniowa w jednej bramie
- możliwość wykonania bramy szybkobieżnej przeciwpożarowej w bezkonkurencyjnej wielkości
- duża prędkość otwierania przy dużych gabarytach
- z przeszkleniami
- możliwe całkowite wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej
- możliwe wykonanie w wersji z drzwiami wbudowanymi bez progu
- dostępne także w wersji dymoszczelnej
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PENEDERbramy opuszczane
SIŁA W DUŻYM I MAŁYM WYMIARZE

Macie Państwo zbyt mało miejsca po bokach lub chcecie pozostawić wolną ścianę? W takim przypadku w grę wchodzą tylko
PENEDERbramy opuszczane. Zakres zastosowania zaczyna się już przy otworach o wymiarze od 700 x 700 mm (na przykład
zamknięcia taśmociągów). Czy to duże, czy małe, wszystkie PENEDERbramy opuszczane są wyposażone w niepowtarzalne
rozwiązanie zawiesi łańcuchowych. Dzięki temu Państwa brama przeciwpożarowa zamyka się absolutnie pewnie i płynnie.

Warianty wykonania
Brama opuszczana
EI2 30-C, EI2 60-C
EI2 90-C, EI2 120-C
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)

Brama opuszczana w wersji 2-częściowego teleskopu
EI2 30-C, EI2 60-C
EI2 90-C, EI2 120-C
(dostępne również w wersji bez odporności ogniowej)

Wymiary
szerokość
wysokość

do 8.500 mm
do 5.500 mm

powierzchnia

do 46,75 m2

brama opuszczana, ocynkowana – widok z zewnątrz
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brama opuszczana, ocynkowana – widok z wewnątrz

CIEKAWOSTKI
- możliwe wymiary już od 700 x 700 mm
- możliwość wykonania w wymiarach do 8500 x 5500 mm
- stabilny proces otwierania i zamykania dzięki wyjątkowej konstrukcji zawieszenia łańcuchowego
- możliwe przeszklenia
- możliwe w wersji ze stali nierdzewnej
- możliwe wykonanie w wersji z drzwiami wbudowanymi bez progu
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PENEDERbramy opuszczane
PRZEKROJE

brama opuszczana

brama opuszczana teleskopowa

prowadzenie boczne

prowadzenie boczne teleskopowe
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SERWIS I KONSERWACJA
WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI

Fachowe serwisowanie i profesjonalna konserwacja urządzeń przeciwpożarowych są prawnie
określone i stanowią najważniejszą podstawę bezproblemowego funkcjonowania oraz długiej
żywotności produktów.
Udzielamy Państwu wsparcia, oferując:
- podwyższoną niezawodność funkcjonowania oraz ekonomiczną eksploatację
- wydłużoną żywotność urządzeń przeciwpożarowych i zabezpieczających
- gwarancję bezpieczeństwa w przypadku dochowania obowiązujących przepisów
- ochronę ubezpieczeniową
Serwis + konserwacja dla:
- bram przeciwpożarowych
- drzwi przeciwpożarowych
- drzwi ewakuacyjnych
- bram przesuwnych, opuszczanych i rozwieranych

elektroniczna ewidencja wszystkich
konstrukcji przeciwpożarowych

26

serwis i konserwacja

drzwi i bramy przeciwpożarowe,
bramy sekcyjne

urządzenia oddymiające

Dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem:

www.peneder.com
www.sl.rze.pl

27

Peneder Bau-Elemente GmbH
Sparte Feuerschutz
Ritzling 9, A-4904 Atzbach
Tel: +43 (0) 50 / 560 3 – 0
Fax: +43 (0) 50 / 560 3 – 9000
E-Mail: feuerschutz@peneder.com
SL Spółka z o.o.
Zarzecze 26
PL 36-041 Boguchwała
Tel.: +48 17 86 36 416
Telefax: +48 17 86 37 471
e-mail: sl@rze.pl

Z zastrzeżeniem prawa do wad składni i druku, błędów oraz technicznych zmian w produktach.
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