REATON
UGUNSDROŠĀS DURVIS

KUR IZMANTO UGUNSDROŠĀS DURVIS
Ieejai dzīvokļos, privātmājās uz katlatelpām,
sabiedriskajās ēkās, slimnīcās, skolās, lielveikalos,
viesnīcās

NO KĀ SASTĀV UGUNSDROŠĀS DURVIS
No koka un koksni saturošiem, sertificētiem
materiāliem

VAI DURVIS TIEŠĀM IR IZTURĪGAS
Durvis un materiāli ir sertificēti un pārbaudīti
ugunsdrošības testu laboratorijās. Testēšanai tiek
pakļauta visa durvju konstrukcija: kārba, vērtne,
aplodas un furnitūra. Papildu drošību garantē no
vadošajiem Eiropas ražotājiem iepirkto izejmateriālu
kvalitāte.

AR KO ATŠĶIRAS REATON
UGUNSDROŠĀS DURVIS
Reaton – viens no vadošajiem un pieredzes
bagātākajiem durvju ražotājiem Latvijā – piedāvā
augstas kvalitātes ugunsdrošas koka durvis
dzīvojamām un sabiedriskām ēkām. Durvis
ir sertificētas atbilstoši ugunsdrošo durvju
standartiem.
Reaton durvju ražošana balstās uz gadsimtos
pārbaudītām tradīcijām, augstākās kvalitātes

materiāliem un mūsdienīgākajām tehnoloģijām, ko
apliecina daudzi veiksmīgi realizētie projekti.
Durvīm iespējama apdare ar dabīgā koka
finierējumu, plastikātu (HPL) vai krāsojumu.
Iekšdurvīm Reaton piedāvā dažādu krāsu un faktūru
dekoratīvos stiklus: matētus, tonētus, reljefa, ar
facetu vai vitrāžas. Durvis tiek komplektētas ar
Eiropas vadošo ražotāju augstvērtīgu furnitūru.

REATON UGUNSDROŠO DURVJU SORTIMENTS
▀

Koka durvis UDR 21301 EI 30 – 40 DB

▀

Koka durvis metāla kārbā UDR 21601 EI30 – 34dB

▀

Koka durvis ar stiklu metāla kārba UDR 21640 EI30

▀

Koka durvis UDR 21701 EI 30-37DB

▀

Koka durvis UDR 21801 EI 30 no 41– 44dB (atkarībā no komplektācijas)

▀

Divviru koka durvis UDR 21901 EI 30

▀

Divviru koka durvis ar stiklu UDR 21940 EI 30

▀

Pildiņa koka durvis UDR 22001 EI30 – 37dB / 35dB

Produkta dizains ir unikāls un atšķiras no citām
ugunsdrošības durvīm ar daudzveidīgu iespējamo
apdari, izmēriem un furnitūras risinājumiem.
Ugunsdrošās durvis var būt krāsotas, finierētas vai ar

plastikāta (HPL) apdari, kas nodrošina ilgmūžību un
noturību. Parametri gan standarta, gan nestandarta
durvju izmēriem ir līdz 2520 mm augstumā un līdz
1170 mm platumā. Visas ugunsdrošās durvis ir
aprīkotas ar objektu klases furnitūru, kas nozīmē, ka
tiek izmantota augstvērtīga, ilgtspējīga un augstas
noslodzes prasībām atbilstoša furnitūra.

VAI IR IZDEVĪGI IEGĀDĀTIES REATON
UGUNSDROŠĀS DURVIS
Eiropā ir salīdzinoši maz ugunsdrošo durvju ražotāju,
turklāt produktu cena ir krietni augstāka. Reaton
durvju funkcionālā un dizaina kvalitāte neatpaliek no
Rietumos ražotajiem produktiem, toties cena ir par
30 % zemāka. Reaton durvis ir paredzētas ilgstošai
kalpošanai, nodrošinot nepieciešamās funkcijas ugunsdrošību, dizainu un drošu ekspluatāciju.

APJOMI UN IZMĒRI
Reaton ražotnes jauda viena tipa durvīm ir 2000
vienību mēnesī. Ražotnē izpilda individuālus
pasūtījumus. Maksimālie izmēri ugunsdrošām
vienviru durvīm ir 1170 mm platumā un 2520 mm
augstumā.

KOKA DURVIS METĀLA KĀRBĀ

KOKA DURVIS AR STIKLU
METĀLA KĀRBĀ

MODELIS 21601

MODELIS 21640

Ugunsdrošās koka durvis metāla kārbā ir vispiemērotākās sabiedriskās ēkās
ar lielu noslodzi, piemēram, skolās, slimnīcās un lielveikalos. Šīs durvis pilda
trīs funkcijas – nodrošina ugunsdrošības normatīvu izpildi, metāla kārba ir
droša lielas noslodzes gadījumos un tām ir pievilcīgs dizains.
MODELIS 21601

Ugunsdrošās koka durvis metāla kārbā ir vispiemērotākās sabiedriskās ēkās
ar lielu noslodzi, piemēram, skolās, slimnīcās un lielveikalos. Šīs durvis pilda
trīs funkcijas – nodrošina ugunsdrošības normatīvu izpildi, metāla kārba ir
droša lielas noslodzes gadījumos un tām ir pievilcīgs dizains.
MODELIS 21640

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30
UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

SKAŅAS IZOLĀCIJA 34 dB

MODELIS UDR 21640
MODELIS 21601

ĪPAŠĪBAS

ĪPAŠĪBAS

▀

Metāla kārba

▀

Ar stiklu

▀

Bez stikla

▀

Metāla kārba

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Nestandarta izmēri

▀

Nestandarta izmēri

UGUNSDROŠĀS KOKA DURVIS

UGUNSDROŠAS KOKA DURVIS

MODELIS 21301

MODELIS 21701

Pārfalces durvis ar ugunsdrošības klasi EI 30 un skaņas izolāciju 40dB.
Optimāla kombinācija A-klases dzīvojamām mājām, birojiem u.c.

Durvis ar ļoti plašu iespēju un variāciju klāstu. Īpaši piemērotas dzīvokļos
un viesnīcās kā ieejas un numuriņu durvis.

MODELIS 21701

MODELIS 21301
UGUNSDROŠĪBAS KLASE
EI 30 / EL 45

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

SKAŅAS IZOLĀCIJA 37 dB
MODELIS 21701
SKAŅAS IZOLĀCIJA 40 dB

MODELIS 21701M1

MODELIS UDR 21301

ĪPAŠĪBAS

ĪPAŠĪBAS

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Koka slieksnis

▀

Pārfalces durvis

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Nestandarta izmēri

▀

Slēptās eņģes

▀

Koka slieksnis

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Durvju actiņa

▀

Nestandarta izmēri

▀

Slēptais durvju aizvērējs

▀

Durvju actiņa

▀

Slēptais durvju aizvērējs

UGUNSDROŠAS KOKA DURVIS

PILDIŅA KOKA DURVIS

MODELIS 21801

MODELIS 22001

Ugunsdrošās durvis ar līdz 44dB skaņas izolāciju.
Šī tipa durvis ir paredzētas telpās, kur ir jānodrošina paaugstināta
skaņas izolācija. Tās lieliski kalpos A-klases dzīvojamās mājās, biroju
ēkās un mūzikas skolās.

Rāmja konstrukcijas EI 30 durvis ar skaņas izolāciju 37dB. Šīs tipa durvis ir
paredzētas ēkās, kur ir jāapvieno ugunsdrošības un klasiskā stila prasības.
Durvju izmēri un stila risinājumi piemērojami klienta individuālajām vēlmēm.
MODELIS 21801

MODELIS 22001

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

SKAŅAS IZOLĀCIJA līdz 44 dB

SKAŅAS IZOLĀCIJA 37 dB / 35 dB
MODELIS 22001
-37 dB

MODELIS 21801

ĪPAŠĪBAS

-35 dB

ĪPAŠĪBAS

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Krāsotas / finierētas

▀

Durvju actiņa

▀

Koka slieksnis

▀

Slēptais durvju aizvērējs

▀

Ar pildiņu

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Ar stiklu

▀

Nestandarta izmēri

▀

Nestandarta izmēri

▀

Rāmja konstrukcija

UGUNSDROŠĀS DIVVIRU
KOKA DURVIS AR STIKLU

UGUNSDROŠĀS DIVVIRU
KOKA DURVIS

MODELIS 21940

MODELIS 21901

Divviru durvis ar ugunsdrošības klasi EI 30 ar stiklu. Piemērots risinājums
platām ailēm, kur jāseko ugunsdrošības vai evakuācijas izejas prasībām.

Divviru durvis ar ugunsdrošības klasi EI 30. Pieejamas ar stiklu un bez stikla.
Piemērots risinājums platām ailēm, kur jāseko ugunsdrošības vai evakuācijas
izejas prasībām.
MODELIS 21940

MODELIS 21901

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

UGUNSDROŠĪBAS KLASE EI 30

MODELIS 21901

MODELIS 21940

ĪPAŠĪBAS

ĪPAŠĪBAS

▀

Ar stiklu

▀

Bez stikla

▀

Divviru

▀

Divviru

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Automātiskais slieksnis

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Krāsotas / finierētas / HPL

▀

Evakuācijas funkcija

▀

Evakuācijas funkcija

▀

Aizvērēja automātika

▀

Aizvērēja automātika

▀

Nestandarta izmēri

▀

Nestandarta izmēri

Krustabaznīcas iela 20, Rīga
670 237 27 | 670 230 42
286 764 13 | 260 070 28
durvis@reaton.lv
www.reaton.lv/durvis

