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securaline

Sodobna objektna vrata
Odlikuje nas oseben 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.

VARNOST JE NA PRVEM MESTU.
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objektna
notranja vrata
PODBOJ

POLNILO RS

- lesen (v barvi laminata ali barvan po RAL-karti)
- kovinski (prašno barvan po RAL-karti)

perforirana
iverna plošča

POKRIVNA PLOŠČA
vlaknena iverna plošča MDF

P
PRIPO
VODIL

MASIVNI BUKOV
POKONČNIK
- natur lakiran
- na željo stranke je rob krila lahko
v barvi izbranega laminata

PRIMER PREREZA

TALNO TESNILO
NASADILA
2 x V0026 WF

MOŽNE IZBIRE POVRŠIN HPL:

Kaj je HPL?
HPL pomeni High Pressure Laminate. Takšen
laminat je sestavljen iz več plasti papirja s prevleko
iz smole, ki se stisne pod visokim tlakom. Zaradi
uporabe toplotno obstojnih smol gotove plošče
za kratek čas vzdržijo tudi visoke temperature
brez poškodb (npr. zaradi cigaretnega ogorka in
vročega lonca).

MAX FUNDER bEŽ:

EggER:

kAINDL ČRNA:

0073

U216

2190

Površina je enostavna za vzdrževanje in čiščenje,
svetlobno obstojna, brez vonja in neobčutljiv za
alkohol, organska topila in vodo. HPL se zaradi
odpornosti na praske in raznolikosti, ki se doseže
z različno potiskanimi papirji, uporablja v številnih
izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. HPL-plošče so
izjemno obstojne na vremenske vplive, saj sonce,
dež, kisli dež ali vlaga ne morejo poškodovati niti
površine plošč niti njihovega jedra.
Njegove prednosti:

kAINDL bELA:

EggER bELA:

MAX FUNDER:

1101 PE

W980

0085 FH

kAINDL SIVA:

EggER SIVA:

MAX FUNDER:

MAX FUNDER:

2171

U765

0741

0074

svetLobNo
odPorNo

odPorNo
Proti PrasKam

odPorNo
Proti Pari

odPorNo Proti
udarcem

odPorNo Proti
cigaretam

odPorNo Proti
temPeraturi

odPorNo
proti madežem

odPorNo Proti
odrgNjeNju

odPorNo Proti
običajnim
gosPodiNjsKim
KemiKaLijam

DALJŠI ROČAJ ZA UPORABO V OBJEKTIH Z VELIKO FREKVENCO LJUDI.

Izračunana zvočnoizolacijska vrednost
do 30 dB.

PRIJAZNA
UPORAbNIkU

kljuka z rozeto z
metuljčkom – WC

Primerna za: VRTCE, ŠOLE,
ZDRAVSTVENE USTANOVE,
HOTELE, STANOVANJA,
PISARNE, DOMOVE ZA
OSTARELE ...

Slike so simbolične.

ZVOČNOIZOLACIJSkA
NOTRANJA VRATA

kljuka z rozeto za
navadni ključ – Nk

kljuka iz nerjavnega jekla HOPPE z rozeto za zaklepanje s ključem za notranja vrata.
kljuka z rozeto za
profilni cilinder – Ck

PRI TOVRSTNIH VRATIH
PRIPOROČAMO kLJUkE bADEN
VODILNE EVROPSkE bLAgOVNE
ZNAMkE HOPPE.
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ZVOČNOIZOLACIJSKA
notranja vrata
Prikazana vrata imajo vgrajeno

KFV,* TROZAPORNO
KLJUČAVNICO
pri uporabi trozaporne ključavnice za vhodna
vrata priporočamo vratna krila z vgrajeno alu
parno zaporo, ki povečajo stabilnost vrat.
*možno za doplačilo

• DODATNO TESNILO V bRAZDI kRILA
(samo za model OMEgA).
• VSA ZVOČNOIZOLACIJSkA kRILA IMA JO
VgRA JENO TALNO TESNILO.
• PRI TEkSTILNIH TALNIH ObLOgAH
ObVEZNA DODATNA TALNA LETEV ZA
ZAgOTOVITEV TESNJENJA.

Pri opisu vrat bodite pozorni, da izberete ustrezno
klimatsko kategorijo in ustrezne mehanske zahteve,
v skladu s priporočili za uporabo. Od projektanta pa
pridobite potrebne informacije, da lahko izpolnimo
njegove želje oz. pričakovanja:
Kje naj bi bila vrata vgrajena – uporabljena?
• namembnost zgradbe
• izvedba ogrevanja
• prostori s povečano vlažnostjo
• povišane mehanske zahteve
• frekvenca uporabe

TALNO TESNILO

ali so izpostavljene posebne zahteve?
• zvočna izolativnost
• dimotesnost
• protivlomnost
• požarna odpornost
• klimatska odpornost

NASVET!

Zaradi klimatskih vplivov se materiali
lahko dimenzijsko spreminjajo. Če
se na primer temperatura zraka
spusti, se higroskopični izdelki, kamor
spadajo tudi vrata, začnejo napenjati
in postanejo ukrivljeni.
Les in lesna tvoriva se raztegujejo
pod vplivom vlage (2 m dolga deska
se pri navlaženju za 5 % raztegne za
približno 2,5 mm), kovine in plastični
materiali pa se spreminjajo pod
vplivom temperature.
I VESTE?

AL

teSt ZVočne iZoLatiVnoSti

lesen/kovinski podboj

tiP vrat
vi-43

32 db

/

s2i+c2*

37 db

c2

ssK3+b2*

42 db

b2

omega (ssK3/1+c2)*

42 db

c2

ZVOČNOIZOLACIJSkA
NOTRANJA VRATA

kLIMATSkA
ODPORNOST

Primerna za: VRTCE, ŠOLE,
ZDRAVSTVENE USTANOVE,
HOTELE, STANOVANJA,
PISARNE, DOMOVE ZA
OSTARELE ...

Slike so simbolične.

*pokrivna plošča z vgrajeno aluminijasto parno zaporo.

8

POŽARNA/DIMOTESNA
notranja vrata
Ključavnica Linije Comfort z
blaženjem hrupa zagotavlja
tiho in “topo” zapiranje vrat.*
*možno za doplačilo

Študija požarne varnosti predpisuje tip požarne izvedbe
posameznih vrat.
Požarna vrata so lahko izdelana v različnih izvedbah, tudi dvokrilni
ali zastekljeni, in s panik okovjem (EN 179 ali EN 1125).
Lahko imajo tudi dodatne lastnosti, dimotesnost (S200), povečano
zvočno izolativnost, klimatsko odpornost, protivlomnost.

SKRITO SAMOZAPIRALO

TIPI KLJUČAVNIC*:
• Tiha požarna ključavnica
• Električni požarni prijemnik
• Elektronska hotelska ključavnica
glede na zahtevnost vrat je treba
izbrati ustrezno samozapiralo. Pri
izvedbah ALFA in EI30+SSk2/1 je
mogoče naročiti skrito
samozapiralo.
*možno za doplačilo

Zasteklitev in dvokrilna izvedba
mogoča le pri tipu EI30+SSK2/1.
Pomembno opozorilo: Požarna vrata so opremljena s
certifikacijsko nalepko. Odpremljena in montirana morajo biti kot
kompletni element, z vso opremo. Obvezna oprema požarnih vrat
so samozapiralo, požarna garnitura in cilindrični vložek. V primeru
vrat, montiranih na zasilnih izhodih in evakuacijskih poteh, pa
so to panik ključavnica, panik garnitura, cilindrični vložek in
samozapiralo.

P12

P12-2

P12-3

P12-4

P12-5

P12-6

Vsa stekla so prozorna, “float”.

odpornost
c5*

tiP vrat

NOVO!

43 db

c2

ei230

s200

/

sredi 2018

43 db

c2

ei230

s200

rc2

sredi 2018

ei30+ssK3+b2

42 db

b2

ei30+ssK3

/

/

/

ei30+ssK2/1

38 db

/

ei30+ssK2/1

/

/

/

/

/

ei30

/

/

/

aLFa

aLFa rc2

ei30

NOVO!

ODLIČNA kAkOVOST,
kI PREPREČUJE
PREHOD OgNJA IN
DIMA!

POŽARNO
VARNA

CERTIFICIRANA
POŽARNA VRATA

Slike so simbolične.

*odpornost C5 je testirana na preizkus odpiranja vrat na 200.000 ciklov.
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varNost je Na
Prvem mestu

PotrdiLo o PreiZKusu rc2 Na voLjo samo Kot
KomPLetNi eLemeNt v PoveZavi s Podbojem LiP bLed iN
varNostNo KLjuKo diN 18257 es1.

PROTIVLOMNA
notranja vrata
RC2+SSK1+C2 na lesen podboj

FUnKCijSKa Vrata SeCUraline S protiVLomno ZaŠčito, ZVočno
iZoLacijo iN KLimatsKo odPorNostjo rc2+ssK1+c2.

•
•
•
•

Rob krila: OSTER ROb, ZAObLJEN SOFT-R
Nasadila: 2-x bASYSY 2941 WF
2-x omejevalnik zračnosti utora Ø 25 x 3
Prijemnik: FUHR HF16316D

ZVOČNOIZOLACIJSkA
SSk1

• Talno tesnilo: Athmer Schall EXL 15/30
• ključavnica: PROTIVLOMNA SAg 19313 Dk 65/72/9 MM
• Sidra: jeklo, 0,8 pocinkana, 20 x 120 – 6 kosov

kLIMATSkA ODPORNOST
C2

PROTIVLOMNA
ZAŠČITA
RC2

rentgen
vrata
RS*+RTG s kovinskim podbojem
*RS – perforirana iverna plošča

• POkRIVNE PLOŠČE Z 2-X PO 1 MM SVINCA.
• PO ŽELJI SO NA VOLJO TUDI RENTgEN
VRATA S STEkLOM

Pred gradnjo je treba upoštevati:
• kje bodo katera vrata vgrajena (pogoji vgradnje in
uporabe),
• katere zahteve morajo vrata izpolnjevati,
• kateri klasifikaciji morajo vrata ustrezati.
Ta ocena je pomembna za funkcijsko sposobnost vrat.

RTg – ZAŠČITA
PRED ŽARČENJEM

Zahteve naročnikov se razlikujejo po zvočni
izolativnosti, protivlomnosti, odpornosti na vlago in
po hidrotermičnih in mehanskih zahtevah.

Slike so simbolične.

NASVET!
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Lip bLed funkcijska vrata –
program, 7. 11. 2017
Tip vrat

Slovenija

Hrvaška

Avstrija

SSK3/1+C2 + sm(o), kov. podboj (rW,P = 42 db, Klima c2)
(OMEGA)

doP

doP

doP

SSK3+B2 + sm(o) (rW,P = 42 db, Klima b2)

doP

doP

doP

SSK2+B2 + sm(o) (rW,P = 40 db, Klima b2)

doP

doP

doP

SSK2+C2 + sm(o) (rW,P = 40 db, Klima c2)

doP

doP

doP

SSK1+C2 + sm(o) (rW,P = 40 db, Klima c2)

doP

doP

doP

RC2+SSK1+C2+ sm(o) (rc2, rW,P = 32 db, Klima c2)

doP

doP

doP

S2I+C2 + sm(o, kov. podboj (rW,P = 37 db, Klima c2)

doP

doP

doP

S2I + sm(o) (rW,P = 37 db)

doP

doP

doP

S2 + sm(o) (rW,P = 35 db)

doP

doP

doP

VI-43 + sm(o), kov. podboj (rW,P = 32 db)

doP

doP

doP

VL + sm(o) (31 db)

doP

doP

doP

RS + sm(o) (30 db)

doP

doP

doP

RO SSK2+A2 + Sm (35 db) ravno obžagano krilo!

doP

doP

doP

D EI30 + sm(o) ei/30 (990 x 2280, 1000 x 2250, 1050 x 2150,
1075 x 2100, 1090 x 2070)
D EI30 + enodelni kovinski podboj bos uud po diN,
dvodelni kovinski podboj bos wjaud po diN, ÖNorm
– opcija (990x2280, 1000x2250, 1050x2150, 1075x2100,
1090x2070)
D EI30 05+03 + sm ei/30 di 21+23 (dimotesna sm)
(1050 x 2100)
D EI30 05+03 + enodelni kovinski podboj (dimotesna sa)
(950 x 2100)
A1 EI30 + enodelni kovinski podboj po ÖNorm (990 x 2280,
1000 x 2250, 1050 x 2150, 1075 x 2100, 1090 x 2070)
D EI30+SSK1+B2 + enodelni kovinski bos uud po diN,
dvodelni kovinski bos wjaud po diN (985 x 2110)
D EI30+SSK1+B2 + sm(o) ei/30
(985 x 2110)
D EI30+SSK3+B2 + sm(o) ei/30
(985 x 2110)
D EI30+SSK2/1 + enodelni kovinski podboj bos uud po
diN, dvodelni kovinski podboj bos wjaud po diN, ÖNorm
po dogovoru možna zasteklitev p12! (za Švico ni dovoljeno)
(985 x 2400, 1000 x 2390, 1050 x 2280, 1090 x 2190)
E EI30+SSK2/1 + sm 56 ei30, smo55 ei30 možna zasteklitev
p12! (za Švico ni dovoljeno) (1035 x 2400, 1050 x 2375, 1100
x 2260, 1110 x 2240, 1130 x 2200)
SSK2 SUPROSO2 (E EI30+SSK2/1) + sm 56 ei30 di
(dimotesnost sm) (960 x 2115)
Dvokrilna E EI30+SSK2/1 + sm 56 ei30 dv, smo 55 ei30 dv
možna zasteklitev p12! (za Švico ni dovoljeno) (2 x 985x2400,
2 x 1000x2390, 2 x 1050x2280, 2 x 1090x2190)
Dvokrilna E P12 EI30+SSK2/1 + kovinski bos wjaud/Ft34
2-flg. možna zasteklitev p12! (za Švico izključno p12)
(2 x 1050 x 2400, 2 x 1100x2300, 2 x 1150x2200)
E EI30K ali E EI30+C2 (K10 = 984 za Švico!) + Sm 56 ei30 di
12, Smo55 ei30 di12 (K16 = 759 za Švico!)
(1010 x 2400, 1050 x 2310, 1090 x 2220)

Nemčija

Švica

Češka

Slovaška

Madžarska

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

doP

p12 ni dovoljeno!

p12 ni dovoljeno!

p12 ni dovoljeno!

Samo p12!
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Tip vrat

Slovenija

Hrvaška

Avstrija

E EI30K 1049 ali E EI30+C2 1049 + masivni hrastov podboj
Pm e ei30 Po1/Po2 55x90 mm (1035 x 2400, 1050 x 2375,
1100 x 2260, 1110 x 2240, 1130 x 2200)
E EI30K 29 ali E EI30+C2 29 + kovinski podboj domoferm 42/
Ft34 (1035 x 2400, 1050 x 2375, 1100 x 2260, 1110 x 2240,
1130 x 2200)
E EI30+C2 1049+984 + masivni hrastov podboj Pm e ei30
Po1/Po2 55x90 mm (1035 x 2400, 1050 x 2375,
1100 x 2260, 1110 x 2240, 1130 x 2200)
E EI30+C2 29+984 + kovinski podboj domoferm 42/Ft34 +
kovinski podboj domoferm 42/Ft34
E EI30+SSK1+C2 (K10 = 984 za Švico!) + Sm 56 ei30 di 12,
Smo55 ei30 di12 (K16 = 759 za Švico!) (950 x 2130)
E EI30+SSK1+C2 1049 + masivni hrastov podboj Pm e ei30
Po1/Po2 55x90 mm (985 x 2110)
E EI30+SSK1+C2 29 + kovinski podboj domoferm 42/Ft34
(985 x 2110)
E EI30+SSK1+C2 528 + sm56 ei30 di 12+276+442
(1030 x 2400, 1050 x 2375, 1130 x 2200)
(Klasifikacija tudi za ei45!)
E EI30+SSK2/1 963+05 + sm56 ei30 di 442+733
(1030 x 2400, 1050 x 2375, 1130 x 2200)
(Klasifikacija tudi za ei45 in Sm do 985 x 2110 mm!)
»lipbled-H« E EI30+SSK2/2 + sm56 ei30 di
možna zasteklitev p12! (985 x 2110)
»lipbled-H« E EI30+SSK2/2 + kovinski bos wjaud/Ft34
možna zasteklitev p12! (985 x 2110)
»lipbled-H« E1 EI30+SSK2/2 + sm 71
možna zasteklitev p12! (972 x 2095)
E EI30+SSK1/1-F + sm55 ei30, sm 56 ei30, smo55 ei30, mdF
Fibranor! (1030 x 2400, 1050 x 2375, 1100 x 2260,
1110 x 2240, 1130 x 2200)
E EI30+SSK1/1-F + kovinski boS wjaud/Ft34, mdF Fibranor!
(985 x 2400, 1000 x 2390, 1050 x 2280, 1090 x 2190)
Dvokrilna E P12 E EI30+SSK1/1-F + kovinski bos wjaud/Ft34
2-flg., mdF Fibranor ! (2 x 1000 x 2110)

Funkcijska vrata po dogovoru (niso v ceniku):
ravnoobžagana ro Uniqa + masivni podboj z dvojno
brazdo, 3 x tectus te510 (rW,p = 38 db)

doP

Zastekljena d P13 KoKos 40 + sm(o) (rW,P = 37 db)

doP

LegeNda:
d:
brazda krila 25,5 x 13 mm (diN)
j:
brazda krila 23 x 13 mm (jus)
a1:
brazda krila 24,5 x 14,5 mm (ÖNorm)
C:
brazda krila 25,5 x 14 mm (češka, Slovaška)
e:
brazda krila 31 x 13 mm
če ni oznake, so možne vse brazde.
SSK1:
SSK2:
SSK3:
30 db:

≤ 32 db (meritev v laboratoriju, v funkciji)
≤ 37 db (meritev v laboratoriju, v funkciji)
≤ 42 db (meritev v laboratoriju, v funkciji)
30 db (meritev v laboratoriju, v funkciji)
(eN iso 10140-1, eN iso 10140-2, eN iso 717-1)

rC2:

protivlomnost (resistance class 2)

a2:
b2:
c2:

Klimatska kategorija a2 (eN 1121 in eN 12219)
Klimatska kategorija b2 (eN 1121 in eN 12219)
Klimatska kategorija c2 (eN 1121 in eN 12219)

ei30:

požarna odpornost ei230
(eN 13501-2, eN 1634-1, eN 1363-1, eN 1363-2,
eN 14600) (največje dovoljene dimenzije požarnih
vratnih kril)

sa:
Sm:

dimotesnost na hladen dim (20 ºc) (eN 1634-3)
dimotesnost na vroč dim (200 ºC) (en 1634-3)

Nemčija

Švica

Češka

Slovaška

Madžarska

doP
doP

dop:

izjava o lastnostih (declaration of performance)
nacionalni certifikat z omejeno veljavnostjo
nacionalni certifikat z neomejeno veljavnostjo (do preklica)
nacionalno tehnično soglasje z omejeno veljavnostjo
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POŽARNA VARNOST
Certificirana požarna vrata omejujejo prehod ognja,
temperature in dima v druge prostore. V primeru požara
omogočajo varno evakuacijo ljudi in premoženja.
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. Vrata s klasificirano protivlomno
zaščito po EN 1627 morajo opraviti statični
preizkus po EN 1628, dinamični preizkus po
EN 1629 in preizkus ročnega vloma po EN 1630.

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 razmere.
Metoda preizkušanja vratnih kril po SIST EN 1121:
kategorije klimatske odpornosti

hladna stran

topla stran

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

Običajna sobna vrata dosegajo klimatsko odpornost A2. Za vhodna vrata v stanovanje
in prostore z večjo klimatsko obremenitvijo izberite kategorijo b2 ali C2.

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

zvočna izolacija vrat na
objektu

zvočna izolacija vrat v
laboratoriju

SSk1

25–30 db

min. 32 dB

SSk2

30–34 db

min. 37 dB

SSk3

35–39 db

min. 42 dB

Za vhodna vrata v stanovanje priporočamo kategorijo SSk3.

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 ceniku.
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REFERENCE
Hotel Lucija ****, portorož, Slovenija

osnovna šola, vrtec, Cerklje ob Krki, Slovenija

Hotel triglav ****, bled, slovenija

Študentski dom, Koper

Hotel LooP, Ljubljana, slovenija

oŠ, cerklje ob Krki

Hotel delfin, izola

Gb, radovljica

Klinika golnik

dom starejših Kamnik

mic maribor

montesori, Ljubljana

apartmaji bled

vila grbina, Ljubljana

eda nova Gorica

Korona, Kranjska gora

dom starejših občanov Viharnik, Kranjska Gora

Kobilarna Lipica

Hotel paprika, Hayasholm, madžarska

Študentski domovi, Ljubljana

Hotel di Verdi, budapest, madžarska

urban Hotel, Ljubljana

Hotel nádas tó, Vasad, madžarska

apartments Villach, avstrija

Hotel aLta-ViSta , neukirchen, avstrija

reševalna postaja Postojna

apartments Faaker see, avstrija

Zelene jarše

Hotel Füred ****, balatonfüred, madžarska

thermana Laško

Kemijski inštitut Ljubljana, slovenija

dSo Fužine

dom krajanov, bohinjska bela, slovenija

Hotel jezero bohinj

oŠ Franca rozmana Staneta, Ljubljana, Slovenija

Festivalna dvorana bled

evropska hiša, Ljubljana, slovenija

belvedere izola

stanovanjsko naselje brdo F3, Ljubljana, slovenija
Kamp Špik, gozd – martuljek, slovenija
Fakulteta za pomorstvo in promet, portorož,
slovenija
dom starejših občanov, radovljica, Slovenija
stanovanjska soseska gaj Preserje, objekti a1 do
a4, Preserje pri radomljah
Hotel belvedere malija, izola, slovenija
CŠod bohinj, ribčev Laz, Slovenija
m Hotel, Ljubljana, slovenija
Hotel marina, izola, slovenija

CERtiFiCiRaNi
iNštituti,

S katerimi Sodeluje liP bled:
– Zag Ljubljana (si) (www.zag.si)
– Ltm (Hr) (www.itm.hr)
– emi budimpešta (H) (www.emi.hu)
– paVUS praga (CZ) (www.pavus.cz)
– dibt berlin (d) (www.dibt.de)
– iFt rosenheim (d) (www.ift-rosenheim.de)
– Pfb rosenheim (www.pfb-rosenheim.de)
– VKF bern (www.praever.ch)
– Lignotesting bratislava (www.lignotesting.sk)
– ibs Linz (www.ibs-austria.at)

CERtiFikati
PeFC Sledenja lesa in lesnih proizvodov
Certifikat, s katerim podjetje skrbi za trajnostni razvoj gozdov.

Certifikat bonitetne odličnosti
bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. temelji na računovodskih
izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
vir: bisNode, d. o. o.
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CŠOD bOHINJ
Ribčev Laz, Slovenija
Vrata v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti bohinj so ognjeno odporna EI30
s panik okovje. Postavili smo tudi zložljivo
oz. harmonika steno. Posebnost je izbira
furnirja – macesen in površinska obdelava,
natur lakiran.

EVROPSkA HIŠA
Ljubljana, Slovenija
Izdelali smo masivne bukove predelne
stene z vrati, poravnanimi s steno, in
vgrajenim varnostnim steklom. Vsa
notranja vrata so protipožarna vrata
EI30, opremljena s samozapiralom in
električnim prijemnikom, ali dvokrilna
protipožarna vrata EI30 na kovinski
podboj. Posebnost so furnirane stenske
obloge – evropski/ameriški oreh.

HOTEL MARINA
Izola, Slovenija
Hotel s 3 zvezdicami. Vhodna vrata
v sobe so kombinacija požarnih in
zvočnoizolacijskih vrat EI30+SSk3+b2
s široko okrasno oblogo. Hotelske
hodnike smo opremili z omaricami
hidrantov.

HOTEL NORICA bad
Hofgastein, Avstrija
Vrata v sobe so kombinacija požarnih
(30 minut) in zvočnoizolacijskih vrat (38
db). Videz vrat krasi površina oreha, ki
smo jim dodali ornamentne letvice.
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kEMIJSkI INŠTITUT
LJUbLJANA, Slovenija
Na inštitutu smo vgradili enokrilna
in dvokrilna protipožarna vrata EI30.
Vgrajena vrata so tako polna kot
z izrezom za steklo. Polna gladka
vrata krasijo okrasne letvice na krilu
in podboju. Projekt je izdelan pod
nadzorom ZVkD.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC,
Cerklje ob krki, Slovenija
Za varnost otrok smo šolo in vrtec opremili
s kovinskimi predelnimi stenami s širokimi
oblogami (do višine 3640 mm), z vgrajenimi
vrati S2 ter varnostnim lepljenim steklom.
Namestili smo tudi kovinske fiksne
zasteklitve z varnostnim lepljenim steklom
in kovinske podboje s širokim srednjim
prečnikom po celotni globini stene.

HOTEL bELVEDERE MARIJA
Izola, Slovenija
Nov hotel ima 16 Deluxe sob, eno suito
in en Exclusive apartma. Vsa vhodna
vrata v sobe so kombinacija požarnih in
zvočnoizolacijskih vrat EI30+SSk3+b2 in
so klimatsko odporna. Vrata so izdelana
v laminatu – oreh CPL, z okrasnimi
oblogami širine 125 mm.

M HOTEL,
Ljubljana, Slovenija
Vsa vhodna vrata v sobe so enokrilna
in dvokrilna ter so kombinacija
požarnih ter zvočnoizolacijskih vrat
EI30+SSk3+b2. So tudi klimatsko
odporna. Odlikuje jih hrast, ki je lužen
po vzorcu ZVkD.

iztok Pesrl
Projektni vodja
e: iztok.pesrl@lip-bled.si
janez Pretnar

INŽENIRING
E: inzeniring@lip-bled.si

Komercialist
e: janez.pretnar@lip-bled.si
Franci obed
Komercialist
e: franci.obed@lip-bled.si

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

Lip bLed d. o. o., rečiška cesta 61 a, 4260 bled, Slovenija
t: + 386 4 579 50 00, F: + 386 4 579 51 21, e: lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

