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Drzwi nieizolowane SFB 2050

Asortyment drzwi SFB 2050 stanowi nasz system podsta-
wowy, doskonale wypróbowany przez wiele lat obecnoÿci
na rynku polskim. System ten oparty jest na profilach
aluminiowych bez izolacji cieplnej.
G¢ëbokoÿç profili wynosi 50 mm, przy czym zarówno
listwa odbojowa, jak i listwa monta¯owa oszklenia så
integralnå czëÿciå profilu. Profile drzwiowe så przystoso-
wane do instalacji zamków zarówno wåskich i szerokich.
Drzwi mogå posiadaç krawëd¶ tylnå z zabezpieczeniem
przed przytrzaÿniëciem palców. W wersji tej zastosowane
så zawiasy ukryte w dolnej i górnej krawëdzi. Skrzyd¢o
drzwiowe jest uciosowane wzd¢u¯ górnej krawëdzi,
natomiast czëÿç dolna jest skrëcana z wykorzystaniem
150 mm profilu coko¢owego.
Dostëpne så równie¯ skrzyd¢a drzwiowe ¢åczone na ucios
we wszystkich czterech naro¯ach, przez co konstrukcja
nabiera wiëkszej sztywnoÿci. Wrëg umo¯liwia instalacjë
szyb pojedynczych, szyb zespolonych oraz wype¢nieæ.
 Ścianki dzia¢owe oraz drzwi jedno - lub dwuskrzyd¢owe
SFB 2050/3050 uzyska¢y klasyfikacjë w zakresie
dymiszczelnoÿci w klasie S 60. Profile mo¯na powlekaç
stosujåc anodowanie lub lakierowanie proszkowe.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J
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Drzwi nieizolowane SFB 2050
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o
drzwiowe, skrzyd¢o drzwiowe/próg

Skrzyd¢o drzwiowe
z uszczelkå szczotkowå

Ca¢kowicie uciosowane skrzyd¢o
drzwiowe z uszczelkå przylgowå,
otwierane na zewnåtrz

Drzwi dwuskrzyd¢owe, profil wåski

Drzwi dwuskrzyd¢owe wahad¢owe,
profil wåski

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca przed przytrzaÿniëciem
palców, zaokråglony profil aluminiowy

Profil szeroki skrzyd¢a

Profil wåski skrzyd¢a

Kombinacje skrzyd¢a drzwiowego i progu

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca przed przytrzaÿniëciem
palców, uszczelki gumowe

Ca¢kowicie uciosowane skrzyd¢o
drzwiowe z uszczelkå przylgowå,
otwierane do wewnåtrz

Ca¢kowicie uciosowane skrzyd¢o
drzwiowe z uszczelkå przylgowå,
otwierane do wewnåtrz

W systemie drzwi SFB 2050 mo¯na zastosowaç ró¯ne
kombinacje profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a drzwiowego.
Profile skrzyd¢a drzwiowego dostosowane do zamków
wåskich i szerokich mo¯na wykorzystywaç do produkcji
drzwi otwieranych do wewnåtrz lub na zewnåtrz. Profile
oÿcie¯nicowe, profile skrzyd¢a drzwiowego i listwy mon-

ta¯owe oszklenia mo¯na ¢åczyç w ró¯nych kombinacjach
kolorystycznych i wariantach wykoæczenia powierzchni od
wewnåtrz i na zewnåtrz. Na przyk¢ad lakierowana proszko-
wo oÿcie¯nica i anodowane w kolorze naturalnym skrzyd¢o
drzwiowe.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.
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System drzwi SFB 2060 jest naszym najbardziej wytrzy-
ma¢ym systemem drzwiowym, przetestowanym i wypróbo-
wanym na rynku przy u¯yciu absolutnie najwy¯szych
obciå¯eæ, na jakie mogå byç nara¯one drzwi z tej kate-
gorii. System ten jest oparty na nieizolowanych profilach
aluminiowych. G¢ëbokoÿç profili wynosi 60 mm a listwy
odbojowe så przystosowane do ¢atwej wymiany w przy-
padku uszkodzenia. Asortyment obejmuje profile drzwio-
we przystosowane do instalacji zamków wåskich i szero-
kich. Skrzyd¢a drzwi SFB 2060 så zawsze uciosowane we
wszystkich czterech naro¯ach, a profile skrëca sië za
pomocå odlewanych ciÿnieniowo elementów naro¯niko-
wych. W efekcie uzyskuje sië najbardziej wytrzyma¢e
skrzyd¢a drzwiowe dostëpne na rynku.
Dostëpne så równie¯ drzwi z krawëdziå tylnå zabezpie-
czajåcå przed przytrzaÿniëciem palców. W wersji tej
zastosowane så ukryte zawiasy a skrzyd¢o drzwiowe jest
ca¢kowicie uciosowane i uzupe¢nione zaokråglonym
profilem wzd¢u¯ tylnej krawëdzi.
Drzwi SFB 2060 posiadajå wrëg umo¯liwiajåcy instalacjë
szyby pojedynczej, szyby zespolonej lub wype¢nienia.
Profile mo¯na powlekaç stosujåc anodowanie lub lakiero-
wanie proszkowe.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.

Drzwi nieizolowane SFB 2060
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Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca przed
przytrzaÿniëciem palców, uszczelki gumowe

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca przed przytrzaÿniëciem
palców, zaokråglony profil aluminiowy

Profil wåski skrzyd¢a

Profil szeroki skrzyd¢a

Drzwi dwuskrzyd¢owe

Drzwi dwuskrzyd¢owe, wahad¢owe

Skrzyd¢o drzwiowe z uszczelkå
przylgowå, otwierane na zewnåtrz

Skrzyd¢o drzwiowe z uszczelkå
szczotkowå

Warianty skrzyd¢o drzwiowe/próg

Drzwi nieizolowane SFB 2060
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o
drzwiowe, skrzyd¢o drzwiowe/próg
W systemie drzwi SFB 2060 mo¯na zastosowaç ró¯ne
kombinacje profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a drzwiowego. Profile
skrzyd¢a drzwiowego dostosowane do zamków wåskich
i szerokich mo¯na wykorzystywaç do produkcji drzwi
otwieranych do wewnåtrz lub na zewnåtrz. Profile
oÿcie¯nicowe, profile skrzyd¢a drzwiowego i listwy

monta¯owe oszklenia mo¯na ¢åczyç w ró¯nych kombinac-
jach kolorystycznych i wariantach wykoæczenia powierzch-
ni od wewnåtrz i na zewnåtrz. Na przyk¢ad lakierowana
proszkowo oÿcie¯nica i anodowane w kolorze naturalnym
skrzyd¢o drzwiowe.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.

Skrzyd¢o drzwiowe z uszczelkå
przylgowå, otwierane do wewnåtrz
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Wymagania stawiane wytrzyma¢ym drzwiom antyw¢ama-
niowym nieustannie rosnå. Drzwi SFB 2060S spe¢niajå
wymagania dla klasy 1, 2, 3 i 4 wed¢ug szwedzkiej
normy SS 81 73 45. Wykorzystujåc nasz system drzwio-
wy SFB 2060 o dobrych parametrach wytrzy-
ma¢oÿciowych, mo¯emy zaoferowaç klientom przeszklone
drzwi antyw¢amaniowe, które wyglådajå równie elegancko,
jak zwyk¢e drzwi SFB 2060.  Ró¯nica polega na tym, ¯e
drzwi antyw¢amaniowe otrzymujå dodatkowo szybë,
zamek i wype¢nienia, spe¢niajåce wymagania dla ochrony
antyw¢amaniowej w danej klasie. Drzwi mogå sië otwieraç
do wewnåtrz lub na zewnåtrz i mogå wykorzystywaç
profile wåskie lub modu¢owe. Kombinacje szyb i wype¢nieæ
w elementach drzwiowych så dowolne. Drzwi mogå byç
anodowane lub lakierowane proszkowo.

Specyfikacja materia¢owa:

❏ Profil wåski, zamek wåski

❏ Profil modu¢owy, zamek modu¢owy

❏ Drzwi klasy 1

❏ Drzwi klasy 2

❏ Drzwi klasy 3

❏ Drzwi klasy 4

❏ Klamka, pochwyt do pchania

❏ Klamka, pochwyt do ciågniëcia/pchania

❏ Mechanizm zamykajåcy

❏ Automatyka zamykajåca

❏ Szyba 12 mm Multiguard
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Profil wåski/modu¢owy klasy 1 i 2. Szyba: Multiguard 12 mm.
Ampliglas 32mm.
Allstop B 1-13, 17 mm.

Tylna krawëd¶ skrzyd¢a klasy 1 i 2. Szyba: Multiguard 12 mm.
Ampliglas 32mm.
Allstop B 1-13, 17 mm.

Profil modu¢owy klasy 4. Wype¢nienie

Drzwi SFB 2060S nieizolowane,
antyw¢amaniowe

Profil modu¢owy klasy 3. Szyba: Multiguard 18 mm.
Allstop B 3-11, 21 mm.
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Drzwi SFB 2060 nieizolowane,
kuloodporne
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W dzisiejszych czasach potrzeba zapewnienia
bezpieczeæstwa osobistego staje sië coraz wiëksza.
Budynki szczególnie wymagajåce zastosowania produk-
tów kuloodpornych to miëdzy innymi banki, biura, centrale
komputerowe, komisariaty policji i centrale telefoniczne.
Drzwi SFB 2060 spe¢niajå wymagania dla klasy C1, C2 ,
C3 i C4 wed¢ug szwedzkiej normy SS 22 44 25. Wyko-
rzystujåc nasz system drzwiowy SFB 2060 o dobrych
parametrach wytrzyma¢oÿciowych, mo¯emy zaoferowaç
klientom przeszklone drzwi kuloodporne, które wyglådajå
równie elegancko, jak zwyk¢e drzwi SFB 2060. Drzwi
mogå sië otwieraç do wewnåtrz lub na zewnåtrz i mogå
wykorzystywaç profile wåskie lub modu¢owe. Kombinacje
szyb i wype¢nieæ w elementach drzwiowych så dowolne.
Drzwi SFB 2060 spe¢niajå wymagania dla klasy C1, C2 ,
C3 i C4 wytrzymujåc ostrza¢ pociskami m.in. z pistoletu
maszynowego 357 oraz z pistoletu Magnum 44. Drzwi
mogå byç anodowane lub lakierowane proszkowo.

Specyfikacja materia¢owa:

❏ Profil wåski, zamek wåski

❏ Profil modu¢owy, zamek modu¢owy

❏ Zamek do profili wåskich

❏ Zamek do profili modu¢owych

❏ Klamka, pochwyt do pchania

❏ Klamka, pochwyt do ciågniëcia/pchania

❏ Mechanizm zamykajåcy

❏ Automatyka zamykajåca

❏ Szyba, wg tabeli dla klasy C1, C2, C3 i C4

Patrz norma SS 22 44 25

Skrzyd¢o drzwi SFB 2060 z przystosowanymi do
demonta¯u, silnymi odbojnicami zabezpieczajåcymi
przed w¢amaniem.

Skrzyd¢o drzwiowe SFB 2060 z odbojowå
listwå uszczelniajåcå przy progu.
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Wymagania funkcjonalne dla drzwi

Drzwi powinny byç projektowane zgodnie z wymaganiami
okreÿlonymi w Polskim Prawie Budowlanym i Polskich
Normach. Szczególnå uwagë nale¯y zwróciç na dodatko-
we wymagania dotyczåce funkcji przeciwpo¯arowych,
zabezpieczenia przed w¢amaniem, zabezpieczenia przed
ostrza¢em z broni palnej, bezpieczeæstwa dla dzieci czy
przystosowania do u¯ytkowania przez osoby niepe¢nos-
prawne.

0,90 m

1,60 m

Swobodna przestrzeæ boczna oraz
szerokoÿç przejÿcia
Najlepsze funkcjonowanie zespo¢ów drzwiowych, np.
w przejÿciach lub korytarzach osiåga sië pozostawiajåc
wolnå przestrzeæ z boku skrzyd¢a otwieranego
o szerokoÿci 70 cm oraz swobodne przejÿcie o minimalnej
szerokoÿci 90 cm.

0,30 m0,30 m

0,
80

 m

1,
50

 m

Szk¢o bezpieczne
Szyby w drzwiach i naÿwietlach bocznych powinny, ze
wzglëdów bezpieczeæstwa, posiadaç odpowiednie para-
metry dotyczåce wytrzyma¢oÿci. W strefie dynamicznego
oddzia¢ywania cz¢owieka nale¯y stosowaç szk¢o hartowane
lub laminowane.
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Drzwi dla osób niepe¢nosprawnych
Przy projektowaniu drzwi nale¯y uwzglëdniç potrzeby
osób o ograniczonej zdolnoÿci poruszania sië oraz poru-
szajåcych sië na wózkach inwalidzkich. Mo¯na zastoso-
waç drzwi z automatycznymi urzådzeniami do otwierania.
Sensory automatu powinny umo¯liwiaç otwarcie drzwi
w sposób nie kolidujåcy z poruszaniem sië osoby nie-
pe¢nosprawnej. Klamki powinny byç ¢atwo dostëpne
z wózka inwalidzkiego oraz ¢atwe do obs¢ugi przez osoby
niepe¢nosprawne.

Automatyka drzwiowa

Zabezpieczenie przed przytrzaÿniëciem
W budynkach przewidzianych na przebywanie du¯ej iloÿci
osób, a w szczególnoÿci dzieci (szpitale, szko¢y, przed-
szkola), powinno sië stosowaç drzwi z zabezpieczeniem
krawëdzi tylnej w celu unikniëcia obra¯eæ w wyniki
przytrzaÿniëcia.

Oznakowanie du¯ych powierzchni szklanych
Du¯e powierzchnie szklane w drzwiach oraz powierzchnie
szklane, które mogå byç wziëte za drzwi lub otwory,
powinny byç wyra¶nie oznakowane.

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca
przed przytrzaÿniëciem palców
(zaokråglony profil aluminiowy)

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca
przed przytrzaÿniëciem palców
(uszczelki EPDM)

Ochrona przeciwpo¯arowa
Drzwi i ÿcianki stanowiåce przegrody ogniowe nale¯y
wykonaç zgodnie polskimi przepisami budowlanymi.
Drzwi i ÿcianki przeciwpo¯arowe Sapa System, patrz
rozdzia¢ H.

Wysokoÿci progów
Maksymalna wysokoÿç progów w stosunku do pod¢ogi nie
powinna przekraczaç 20 mm w celu dostosowania do
u¯ytku przez osoby niepe¢nosprawne.

Wymagania funkcjonalne dla drzwi
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Drogi ewakuacyjne
Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny daç sië otwo-
rzyç jedynie przez ich popchniëcie lub naciÿniëcie ¢atwego
w obs¢udze uchwytu. Szerokoÿç dróg ewakuacyjnych nie
powinna byç mniejsza ni¯ 0,90 m. Na drogach ewakuacyj-
nych ze stref po¯arowych mieszczåcych wiëcej ni¯ 200
osób szerokoÿç nie powinna byç mniejsza ni¯ 1,20 m.

Wymagania funkcjonalne dla drzwi

Ochrona antyw¢amaniowa
Drzwi antyw¢amaniowe. Klasa 1, 2, 3 i 4.
Patrz str. G-10, F-15.

Kuloodpornoÿç
Drzwi kuloodporne. Klasa C1, C2, C3 i C4.
Patrz str. G-11, F-16.

Okucia przeciwpa-
niczne

Okucia ewakuacyjne

Ochrona przed wy¢amaniem
Listwa odbojowa o ujemnym kåcie za¢amania minimalizuje
mo¯liwoÿç wy¢amania drzwi.


	SFB 2050
	Informacje ogólne
	Ościeżnica, skrzydło drzwiowe, próg - połączenia

	SFB 2060
	Informacje ogólne
	Ościeżnica, skrzydło drzwiowe, próg - połączenia

	Drzwi antywłamaniowe i kuloodporne
	Antywłamaniowe
	Kuloodporne

	Wymagania funkcjonalne
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3


