
 

  
  

Aluminiowe Przegrody Ognioodporne

Sapa Building System



   Trzydziestoletnie doświadczenie w projektowaniu 

i sprzedaży 
   Produkt zgodny z normami europejskimi, potwierdzony 

aprobatami technicznymi
   Polityka najwyższej jakości i użyteczności
   Profesjonalne doradztwo techniczne
   Ścisła współpraca z architektami i projektantami

   Zaplecze finansowe grupy Sapa
   Zaplecze międzynarodowego zespołu projektowego 

(Research & Development)
   Sprawna logistyka
   Obsługa handlowa na terenie całej Polski
   Design zgodny z trendami współczesnej architektury 
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Sapa Building System 

Aluminiowe przegrody ognioodporne

ścianki
drzwi

rozwierne
drzwi  

przesuwne fasady

EI 15 / E 30 EI 15 / E 30 EI 15 / E 30 EI 15 / E 30

EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 60 EI 60 EI 60

EI 120

W klasach odporności ogniowej

Produkty Sapa Building System Poland  

Aluminiowe Przegrody Ognioodporne Sapa Building System znane są w środowisku specjalistów ochrony przeciwpożaro-

wej i nadzoru budowlanego jako produkt o najwyższej jakości, trwałości i użyteczności. 

Projektowane przez doświadczony międzynarodowy zespół Research & Development poddawane są surowym testom 

odporności ogniowej w zewnętrznych, niezależnych laboratoriach (Instytut Techniki Budowlanej / Warszawa, SP Boras / 

Szwecja, Centrum Techniki Okrętowej / Gdańsk, Fires / Słowacja, Pavus / Czechy).

W czasie testów badane są zdolności przegrody do szczel-

nego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami 

w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – tzw. 

szczelność ogniowa ( E ) oraz zdolność do ograniczania 

wzrostu temperatury – tzw. izolacyjność ogniowa ( I ), ma-

jąca na celu uniemożliwienie przeniesienie się pożaru, za-

palenia się palnych materiałów po stronie chronionej oraz 

stworzenie możliwości bezpiecznej ewakuacji.

W ofercie Sapa Building System Poland znajdują się prze-

szklenia stałe (ścianki, okna), drzwi rozwierne i przesuwne 

oraz fasady w klasach odporności ogniowej od EI 15 do 

EI 120 i opcjonalnie dymoszczelne.

Dzięki unikalnym właściwościom aluminium - niewiel-

kiej masie, wysokiej wytrzymałości, łatwość kształtowa-

nia przekroju i odporności na korozję – przegrody ognio-

odporne Sapa Building System są idealnym rozwiązaniem 

dla projektowanych na życzenie Klienta, niestandardowych 

projektów budowlanych.

E szczelność
ogniowa

I
izolacyjność
ogniowa
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EI 15 – EI 60 

Drzwi i ścianki przeciwpożarowe 

System przeciwpożarowych drzwi 

SFB 2074 i ścianek ognioodpornych 

SFB 3074 został zaprojektowany na 

bazie standardowej konstrukcji 

Thermo 74, o głębokości 

konstrukcyjnej kształtowników 

74 mm.

System Thermo 74 charakteryzuje 

się bardzo wysoką izolacyjnością 

termiczną i akustyczną. Jego 

konstrukcje znane są z dużej 

sztywności, wytrzymałości 

i trwałości.

Odporność ogniową 

systemu uzyskano m.in. dzięki 

wprowadzeniu w komory profili 

wkładów izolujących  

(gips/glinokrzemiany) 

i przetestowano w klasach 

odporności ogniowej EI 15, EI 30, 

EI 45 i EI 60 oraz dymoszczelności. 

Maksymalna wysokość 

ścianek wynosi 4 m, długość jest 

nieograniczona - przy założeniu 

stosowania dylatacji w rozstawie nie 

większym niż 6 metrów. 

Elementy drzwiowe rozwierne 

dostępne są jako drzwi jedno 

skrzydłowe, o maks. wymiarach 

1400/2500 lub dwuskrzydłowe 

o maks. wymiarach 2500/2500. 

Grubość oszklenia może wynosić 

od 8 mm (szyba pojedyncza 

w klasie EI 15) do 47 mm  

(szyby zespolone). 

Konstrukcja wypełnień 

nieprzeziernych przewiduje 

zastosowanie jako warstw 

zewnętrznych - blachy aluminiowej 

(1,5 mm) lub stalowej (1,0 mm) 

oraz wewnętrznej - płyty GKF lub 

Promatect- H oraz wełny mineralnej.

Zastosowanie
   budynki mieszkalne
   biura
   szkoły
   szpitale
   obiekty sportowe
   obiekty handlowe 
   obiekty sakralne
   obiekty przemysłowe
   hotele
   inne obiekty użyteczności 

publicznej



ściana przeciwpożarowa 
SFB 3074 klasy EI 15/E 30

drzwi przeciwpożarowe 
klasy EI 60

drzwi przeciwpożarowe 
z segmentem ściennym klasy EI 60

Zalety

drzwi SFB 2074  
klasy EI 30
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   szerokie spektrum produktowe 

w klasach odporności ogniowej  

od EI 15 do EI 60
   wyjątkowa trwałość i użyteczność
   łatwość produkcji i montażu
   najwyższa jakość stosowanych 

okuć
   możliwość zastosowania 

zawiasów ukrytych (EI 15 i EI 30)
   wysoka izolacyjność termiczna 

i akustyczna
   możliwość zastosowania tzw. 

ślepych szprosów w gotowych 

konstrukcjach 

   innowacyjny system montażu 

niewymagający stosowania 

klipsów stalowych i listewek 

szklenia (drzwi EI 30, typ II)
   zlicowane skrzydło z ościeżnicą 

- dodatkowy walor estetyczny
   możliwość instalowania tzw. 

kopniaków, chroniących szybę 

przed uderzeniami
   brak ograniczeń w długości 

projektowanej przegrody  

(przy zastosowaniu dylatacji)
   możliwość zaprojektowania 

jasnych, komfortowych przestrzeni

   produkt o ugruntowanej pozycji 

w środowisku specjalistów
   estetyka zgodna z trendami 

współczesnej architektury
   swoboda wykończenia 

powierzchni profili  

(lakierowanie proszkowe 

w nieograniczonej palecie barw, 

anodowanie naturalne i barwne, 

wykończenie dwukolorowe, 

powłoki ozdobne - decoral)

wymiary i możliwości konstrukcyjne drzwi i ścianek  
przeciwpożarowych  EI 15 - EI 60

Zalety
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EI 120 

Ścianki ognioodporne 

Konstrukcja systemu oparta jest na 

izolowanym systemie Thermo 92, 

o grubości profili 92 mm, będącym 

rozwinięciem systemu Thermo 74. 

Ognioodporność systemu 

zapewniają wypełnienia w profilach 

na bazie glinokrzemianów. 

 Dzięki zastosowaniu wspólnych 

elementów konstrukcyjnych 

z systemem Thermo 74, systemy 

można łączyć ze sobą, np. instalując 

w ściankach EI 120 jedno lub 

dwuskrzydłowe drzwi EI 60  

systemu 2074.

Maksymalna wysokość ściany 

EI 120 to 3,7 mm, długość jest 

nieograniczona, przy zachowaniu 

zastosowania dylatacji w rozstawie 

nie większym niż 6 metrów.

Maksymalna grubość 

stosowanego oszklenia to 63 mm.

Zastosowanie
   budynki mieszkalne 
   biura 
   szkoły 
   obiekty handlowe 
   inne obiekty użyteczności 

publicznej

 Sapa oferuje nieosiągalne do tej pory w systemach 
aluminiowych ścianki EI 120



ściana przeciwpożarowa  
klasy EI 120
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wymiary i możliwości konstrukcyjne ścianek 
przeciwpożarowych EI 120

   wyjątkowe rozwiązanie 

gwarantujące ochronę pożarową 

użytkowników i mienia oraz ich 

bezpieczną ewakuację w czasie  

do 120 min
   podwyższona sztywność profili 

konstrukcyjnych
    wysoka izolacyjność termiczna 

i akustyczna

   swoboda konstrukcyjna 

- nieograniczona długość 

przegrody (dylatacja  

maksymalnie co 6 m)
   spójność  wizualna 

i konstrukcyjna z przegrodami 

o niższych klasach odporności
   możliwość zaprojektowania 

jasnych, komfortowych przestrzeni 

   swoboda wykończenia 

powierzchni profili  

(lakierowanie proszkowe 

w nieograniczonej palecie barw, 

anodowanie naturalne i barwne, 

wykończenie dwukolorowe, 

powłoki ozdobne - Decoral)

Zalety
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System przesuwnych drzwi 

przeciwpożarowych zaprojektowano 

na bazie cenionego przez 

Klientów izolowanego termicznie 

standardowego systemu Thermo 74.

Ognioodporność uzyskano m. in. 

dzięki użyciu wkładów gipsowych 

i przetestowano z sukcesem 

w klasach EI 15 i EI 30. 

Drzwi występują w wariantach 

jedno lub dwu skrzydłowych, 

o maksymalnej wysokości światła 

przejścia 2400 mm i maksymalnej 

grubości zastosowanej szyby 

47 mm (szyba zespolona).

EI 15 | EI 30 

Ognioodporne drzwi przesuwne

Zastosowanie
   obiekty handlowe 
   hotele
   szpitale
   obiekty sportowe
   inne obiekty użyteczności 

publicznej

Innowacyjny produkt



ognioodporne drzwi przesuwne  
EI 15 i EI 30
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    idealne rozwiązanie 

w budynkach o dużym  

natężeniu ruchu
    zapewnienie ekipom 

ratowniczym wejścia do budynku 

i bezpiecznej ewakuacji
    wygoda dla użytkowników 

    możliwość montażu w ściankach 

przeszklonych i murowanych
    najwyższa trwałość
    wysoka izolacyjność termiczna 

i akustyczna
     starannie dobrana automatyka 

zaaprobowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej
     możliwość wykończenia powierzchni 

profili w wersji dwukolorowej, 

w anodzie, powłokami ozdobnymi 

oraz drewnopodobnym 

Zalety

wymiary i możliwości konstrukcyjne  
drzwi przesuwnych EI 15 i EI 30
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Konstrukcja przeciwpożarowych 

ścian osłonowych Sapa 

Building System oparta jest 

na standardowym szeroko 

stosowanym systemie ścian 

słupowo - ryglowych SFB 4150.

System wzbogacony o wypełnienia 

na bazie gipsu i glinokrzemianów 

oferuje opcjonalnie klasę 

ognioodporności EI 15/E 30, 

EI 30, EI 45 i EI 60 przy zachowaniu 

pierwotnych swoich zalet: wysokiej 

izolacyjności oraz polowemu 

odwadnianiu.

Maksymalna wysokość 

i szerokość fasad jest ograniczona 

wyłącznie statyką profili.

System SFB 4150 EI umożliwia 

stosowanie szyb i wypełnień 

o grubości od 28 do 44 mm.

Zastosowanie
   budynki mieszkalne
   hotele 
   obiekty handlowe 
   szpitale
   obiekty sportowe
   inne obiekty użyteczności 

publicznej

Ognioodporne fasady



    doskonała ochrona konstrukcji 

nośnej
    system odwadniania polowego
    wysoka izolacyjność termiczna 

i akustyczna
    swoboda konstrukcyjna dla 

architektów i projektantów  

- brak ograniczeń przy 

projektowaniu wielkości i formy 

przeszklonych powierzchni
    możliwość zaprojektowania 

pełnych światła, komfortowych 

przestrzeni
    swoboda wykończenia 

powierzchni profili  

(lakierowanie proszkowe 

w nieograniczonej palecie barw, 

anodowanie naturalne i barwne, 

wykończenie dwukolorowe, 

powłoki ozdobne - Decoral)
    design zgodny z trendami 

współczesnej architektury

fasada ognioodporna

Zalety



Sapa Building System 

Maksymalne wymiary przeszkleń produktów

ścianki
drzwi

rozwierne
drzwi  

przesuwne fasady

EI 15 / E 30 1,5 x 2,5 1,5 x 2,5 1,5 x 2,5 1,5 x 2,5

EI 30 1,5 x 2,9 1,5 x 2,9 1,5 x 2,9 1,5 x 2,9

EI 45 1,5 x 2,9

EI 45 / E 60 1,5 x 2,4

E 60 1,5 x 2,9 1,2 x 2,0

EI 60 1,5 x 2,9 1,5 x 2,9 1,5 x 2,4

EI 120 1,3 x 2,2



Sapa Building System Poland Sp. z o.o.

Siedziba: 93-428 Łódź, ul. Graniczna 60, tel. (0 42) 683 63 73, fax (0 42) 683 63 91
Biuro: 04-790 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 166, tel. (0 22) 612 67 99, 612 68 06, fax (0 22) 872 11 79

Sapa Building System Poland Sp z o.o. wchodzi w skład, posiadającego szwedzkie korzenie, 

międzynarodowego koncernu Sapa, który wytwarza i sprzedaje wysoko uszlachetnione produkty 

z aluminium i jego stopów na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Jest wiodącym w świecie 

producentem posiadającym zakłady w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Misją Sapa Building System jest projektowanie aluminiowych systemów architektonicznych oraz 

dostarczanie ich Klientom  wraz z wartością dodaną - serwisem doradczym wykwalifikowanych, 

doświadczonych inżynierów konsultantów.


