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DÔVERUJ KNAUFU. 
ZAISTÍ BEZPEČIE.

FIREWIN – nové komplexné riešenia  
KNAUF pre pasívnu požiarnu ochranu budov.

NOVINKA!
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DOSKY OMIETKY

VERMIBOARD

FIREBOARD

SIBATERM 
Outdoor  
protipožiarna 
omietka

RED PIANO VERMIPLASTER
Indoor  
protipožiarna 
omietka
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PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ

Knauf doteraz ponúkal protipožiarne riešenia na 
báze sadrokartónových dosiek. Teraz, vďaka  
aktuálnym požiadavkám, môžete získa oveľa viac: 
Knauf FIREWIN je nová značka pre pasívnu požiarnu 
ochranu vytvorená špeciálne pre architektov, projek-
tantov a stavebných inžinierov. Nová rada výrobkov 
zahŕňa doskové systémy a omietky pre požiadavky 
na rôznorodú protipožiarnu ochranu.

SERVIS A KNOW-HOW OD  
ODBORNÍKOV

Vysoký štandard a podpora zákazníckeho servisu 
Knauf sa vzťahuje aj pre FIREWIN: naši odborníci so 
svojimi znalosťami požiarnej ochrany v oblasti suchej 
výstavby vás podporia telefonicky, online aj priamo 
na stavbe.

DÔVERA V KVALITU KNAUF

Knauf je nemecký rodinný podnik, ktorý je význam-
ným hráčom a partnerom v odbore stavebníctva a je 
jedným z popredných dodávateľov stavebných  
materiálov na celom svete už viac ako 80 rokov. 
FIREWIN, rovnako ako KNAUF, je dôkazom, že  
inovatívny kvalitný produkt, porozumenie zákazníkov 
a flexibilný servis sú základom pre spoločné úspešné 
podnikanie v dlhodobom horizonte. FIREWIN je Knauf, 
tak ako ste na neho zvyknutí a na ktorý sa môžete  
spoľahnúť.

VÝHODY PRE PROJEKTANTOV  
A REALIZAČNÉ FIRMY

Spoľahlivá ochrana proti požiaru, presne tak, ako si 
prajete, je otázkou kvality. Predsa len váš výber ovplyv-
ňujú aj ďalšie faktory: ekonomické riešenie, jednodu-
ché spracovanie a spoločná podpora komplexných 
úloh. FIREWIN je kombináciou osvedčenej kvality, tes-
tovania a prísnych požiadaviek na pasívnu požiarnu 
ochranu. Vďaka tomu máte istotu pri projektovaní aj 
samotnej realizácii a majitelia a obyvatelia budov sa 
môžu cítiť bezpečne.

PREDSTAVENIE KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA  
PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY KNAUF
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KNAUF RED PIANO 
Základná sadrokartónová doska pre protipožiarne systémy so zlepšenými akustickými vlastnosťami. 
Je určená pre pasívnu požiarnu ochranu oceľových aj drevených konštrukcií.

BENEFITY

■ Požiarna odolnosť 30 - 90 minút
■ Trieda reakcie na oheň A2s1,d0
■ Vysoká pevnosť sadrového jadra v prípade požiaru
■ Jednoduchá montáž

 

KNAUF FIREBOARD 
Špeciálna sadrovláknitá doska pre konštrukcie s vysokou požiarnou odolnosťou. Systémy zahŕňajú 
protipožiarnu ochranu šácht a šachtových stien, podhľadov, obkladov stĺpov a nosníkov, opláštenie 
vzduchotechnických kanálov.

BENEFITY

■ Požiarna odolnosť až do 180 minút
■ Nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1
■ Vysoká pevnosť sadrového jadra v prípade požiaru
■ Jednoduchá montáž

 

KNAUF VERMIBOARD 
Žiaruvzdorná, nehorľavá vermikulitová doska vyvinutá pre náročné aplikácie v pasívnej požiarnej 
ochrane. Systémy zahŕňajú požiarnu ochranu vzduchotechnického potrubia, uhlíkových lamiel, 
potrubia pre odvod tepla a dymu a káblových/inštalačných kanálov.

BENEFITY

■ Požiarna odolnosť 30 -180 minút
■ Nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1
■ Žiaruvzdorná
■ Hrúbka dosky 10 - 55 mm v jednej vrstve
■ Nízka hmotnosť
■ Objemovo stála

KNAUF FIREWIN    - POŽIARNA OCHRANA DOSKOVÝMI SYSTÉMAMI
IDEÁLNE RIEŠENIE - BEZ KOMPROMISOV
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KNAUF VERMIPLASTER Indoor
Nehorľavá sadrová omietka pre použitie v interiéri. Je určená pre pasívnu požiarnu ochranu  
oceľových profilov alebo betónu, ako sú oceľové a železobetónové nosníky a stĺpy,  
železobetónové stropy a steny alebo železobetónové spriahnuté stropy s trapézovým plechom.

BENEFITY

■ Požiarna odolnosť 30 -180 minút

■ Nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1

■ Neobsahuje azbest

■ Schopnosť ochrany aj tvarovo zložitých konštrukcií

■ Vysoká priľnavosť k oceli a betónu

■ Minimálne straty pri aplikácii

■ Nízka hmotnosť/ vysoká výdatnosť

ISTOTA JE ISTOTA

KNAUF FIREWIN PROTIPOŽIARNE OMIETKY

KNAUF SIBATERM Outdoor
Nehorľavá cementová omietky, ktorá vypĺňa Vermiplastrom nepokrytú oblasť priestorov s vyššou  
vlhkosťou do 85%. Je určená pre pasívnu požiarnu ochranu oceľových stĺpov a nosníkov.

BENEFITY

■ Požiarna odolnosť 30 - 180 minút

■ Nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1

■ Neobsahuje azbest

■ Schopnosť ochrany aj tvarovo zložitých konštrukcií

■ Minimálne straty pri aplikácii

■ Nízka hmotnosť/ vysoká výdatnosť

■ Vysoká priľnavosť k oceli



BENEFITY FIREWIN

JASNÉ VÝHODY PRE PROJEKTANTOV A SPRACOVATEĽOV

JEDNODUCHŠIE PLÁNOVANIE

■ Osobné poradenstvo

■ Technická dokumentácia

■ Inšpiratívne referencie

EFEKTÍVNE SPRACOVANIE

■ Veľmi jednoduché spracovanie

■ Cenová úspora

■ Komplexný zákaznícky servis

SPOĽAHLIVÁ KVALITA VÝROBKOV

■  Najmodernejšie riešenie pasívnej  
požiarnej ochrany

■  Výsledok nepretržitej inovácie,  
testovania a certifikácie

■  Produkty spĺňajú najvyššie nároky  
na funkčnosť

DÔVERYHODNÁ ZNAČKA KNAUF

■  Inovácia a odbornosť

■  Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi

■  Bezpečné a udržateľné riešenie
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 + 421 2 582 40811

 info@knauf.sk

 www.knauf.sk

    

Technické zmeny vyhradené. Nami poskytovaná 
záruka sa vzťahuje len na kompletný systém 
Knauf realizovaný podľa technologických postupov 
predpísaných spoločnosťou Knauf. Údaje týkajúce 
sa spotreby, množstva a prevedenia sú empirické 
hodnoty, ktoré nie je možnné vo veľmi rozdielnych 
podmienkach dosiahnuť. V taktomto prípade sa  
odporúča kontaktovať technické oddelenie  
spoločnosti Knauf. Všetky práva vyhradené. Zmeny, 
dotalč a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, 
podlieha výslovnému súhlasu spoločnosti Knauf 
Bratislava s.r.o.
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Knauf Bratislava, s. r. o.
Einsteinova 19
PSČ 851 01
Telefon: + 421 2 582 40811
E-mail: info@knauf.sk
www.knauf.sk


