


Świadczymy usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej czynnej i biernej. Oferujemy urządzenia 
przeciwpożarowe oraz usługi z zakresu doradztwa, projektowania i konserwacji systemów zabezpieczeń 
ppoż. Kładziemy maksymalny nacisk na poziom świadczonych usług dążąc do całkowitego zadowolenia 
klienta.

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się:
•	 Kompleksowym wykonywaniem systemów oddymiania z napowietrzaniem grawitacyjnym oraz 

mechanicznym obiektów, od projektowania i doradztwa do montażu i odbioru strażackiego.
•	 Kompleksowym wykonywaniem systemów sygnalizacji pożaru.
•	 Dostawą i montażem klap dymowych, wyłazów dachowych oraz świetlików zwykłych, SRO, NRO 

i w odporności ogniowej EI.
•	 Wykonywaniem doświetleń poprzez punktowe świetliki dachowe oraz pasma świetlne.
•	 Remontami istniejących systemów doświetleń dachowych i instalacji oddymiania.
•	 Powiadomienia SMS o uszkodzeniach central oddymiania, sygnalizacji pożaru.

Bogata paleta produktów pozwala nam dobrać urządzenia odpowiednie na Państwa potrzeby. 
Współpracując z wiodącymi producentami w branży oferujemy najlepsze produkty spełniające najbardziej 
wygórowane wymagania. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posiadają niezbędne dopuszczenia 
i certyfikaty oraz gwarancję producenta.

Jak działa system oddymiania ?

Urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła umożliwiają usuwanie i zmniejszają koncentrację trujących 
gazów w zagrożonych pomieszczeniach. Podnoszą bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym 
budynku poprzez umożliwienie im ewakuacji i dostępu służbom ratunkowym.
System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych 
urządzeń detekcji. Całością systemu zarządza centrala oddymiania. W celu prawidłowego funkcjonowania 
systemu w dolnych częściach budynku projektujemy dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające 
świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia 
klap w  górnej części budynku oraz urządzeń napowietrzających w dolnej części budynku. Elektryczne 
sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć dodatkowo do codziennej, naturalnej 
wentylacji pomieszczeń, wyjścia na dach, a także doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym. Możliwe 
jest zastosowanie różnych wariantów wypełnienia kopuł, które różni współczynnik przenikalności cieplnej. 

Fachowe doradztwo od projektu do odbioru strażackiego.

Klapy dymowe, wyłazy dachowe oraz świetliki gotowe w 10 dni.
 
Konkurencyjne ceny.

Co nas       
wyróżnia? 

Sprzedaż Montaż
Serwis 

i konserwacja
Doradztwo 
techniczne

Projektowanie Remont 
i modernizacja 

dachów

Tworzymy bezpieczne rozwiązania
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Nasze realizacje 
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Przenikalność cieplna od U=1,8 do U=1,1 W/m2*K. 
2OP - Uc = 1,8 W/m2*K
3OP - Uc = 1,6 W/m2*K
1OP + PC = 1,4 W/m2*K
PC = 1,3 W/m2*K
2OP + PC = 1,1 W/m2*K

1,5
Podstawa klapy wykonana jest z blachy o grubości 1,5 mm, ocynkowanej 
lub ocynkowanej i powlekanej RAL 9010 (inne kolory dostępne na 
zamówienie- malowanie proszkowe RAL). Możliwe wykonanie podstaw 
wraz z ociepleniem w wariantach: wełna mineralna, styropian.

10

70Standardowa wysokość podstawy to 10 lub 70 cm ( możliwe również inne 
wysokości).

Wykonanie klap w trybie elektrycznym lub pneumatycznym w zależności 
od wymagań projektowanego obiektu.

Klapy dymowe
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Unikatowy obły kształt kopuły zapobiega zaleganiu śniegu i deszczu na jej 
powierzchni.

Kopuła klapy dymowej w standardzie wykonana jest z 2 płyt akrylowych 
w kolorze ,,opal”, wbudowanych w ramę z twardego PCV w kolorze białym. 
Możliwe również kopuły w innych wersjach wypenienia.

1+1



Wyłazy dachowe

2OP - Uc = 1,8 W/m2*K

3OP - Uc = 1,6 W/m2*K

1OP + PC = 1,4 W/m2*K

PC = 1,3 W/m2*K

2OP + PC = 1,1 W/m2*Kw
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Warianty wypełnień kopuł są analogiczne jak 
w klapach dymowych.

Podstawa wyłazu wykonana jest w postaci 
cokołu stalowego z blachy o grubości 1,5 mm, 
z ocynkowanej lub powlekanej RAL  9010 ( możliwe 
również inne kolory). Możliwe wykonanie podstaw 
wraz z ociepleniem w wariantach: wełna mineralna, 
styropian

Standardowa wysokość podstawy to 10 lub 70 cm 
( możliwe również inne wysokości).

Mechanizm otwierający w postaci dwóch sprężyn 
gazowych.

Zamykanie na kluczyk, opcjonalnie od wewnątrz lub 
od zewnątrz.

W ofercie wyłazy w odporności ogniowej EI 30 oraz 
EI 60.  

Rodzaje wypełnień 



Świetliki dachowe

Rodzaje świetlików

standard piramidkowyokrągły

Świetliki kopułowe są źródłem światła dziennego w budynkach.

Warianty wypełnień kopuł i wykonania podstaw są analogiczne jak 
w klapach dymowych.

Standardowa wysokość podstawy wynosi od 10 do 70 cm.

NRO, czyli należące do klasy nierozprzestrzeniającej ognia 
(inaczej BROOF (t1)). Kopuła świetlika posiada wbudowaną płytę 
poliestrową.

Dostępne świetliki w wariantach pożarowych EI30 oraz EI 60.

6



Pasma świetlne

Rodzaje pasm

Pasmo świetlne łukowe może być wykonane w zakresie 
od 1,00 do 6,00 m szerokości i  nieograniczonej 
długości.

Konstrukcję nośną pasma tworzą profile aluminiowe.

Pasma świetlne są konstrukcją złożoną z podstawy 
wykonanej z blachy o grubości min. 2 mm oraz 
z górnej konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami 
wielokomorowego poliwęglanu.

Płyty poliwęglanowe mogą być bezbarwne lub 
w  kolorze mlecznym, a ich grubość jest zależna od 
stawianych wymagań współczynnika U dla całej 
konstrukcji.

Standardowa wysokość podstawy wynosi od 30 
do 80 cm.

Wypełnienie pasma w standardzie SRO i NRO. 

dwuspadowełukowe 

system HDS wykonany z aluminiowej 
blachy perforowanej, zabezpieczający przed 

gradobiciem, nadmiernym nasłonecznieniem, 
wpadnięciem oraz przed włamaniem

system zabezpieczający 
przed wpadnięciem ID 1200

klapy dymowe w pasmach klapy przewietrzające w pasmach
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Automatyka do sterowania
czujnik wiatrowo-
deszczowy WRM

wentylator 
przewietrzającysiłownik

napowietrzający
 

konwencjonalna 
optyczna czujka 
dymu 

przycisk 
oddymiania

przycisk 
przewietrzania na 
kluczyk

centrala 
oddymiania

klapa dymowa 

czujka zasysająca

zasilacz  
pożarowy

System oddymiania i napowietrzania
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czujka 
dymowa

ręczny 
ostrzegacz 
pożarowy ROP
wewnętrzny

centrala 
syganalizacji 
pożarowej 
FAS

sygnalizator 
optyczno- 
akustyczny

sygnalizator 
zewnętrzny

ręczny 
ostrzegacz 
pożarowy ROP 
zewnętrzny

puszka 
pożarowa

programowalny 
moduł wejścia- 
wyjscia MIO 

System syganalizacji pożarowej SAP to zbiór urządzeń tworzących instalację 
o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, 
automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne 
działania zmniejszające skutki pożaru.
Podstawowym zadaniem SAP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego 
pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie 
wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku 
i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. 

panel 
wyniesiony ESP

moduł 
testujący MIO

System SAP
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IV PIĘTRO

DACH

M

C O

HDGsekw 3x1,5

YnTKSY 2x2x0,8

HDGs 3x1,5

SYMBOL OPIS

C O 8A Centrala oddymiania 8A

M Siłownik elektryczny 24V / 1A

Klapa dymowa Essmann NRWG 24V

Ręczny przycisk oddymiania

Optyczna czujka dymu

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

YnTKSY 4x2x0,8

Siłownik napowietrzający 24V 

8A

Doprowadzenie zasilania do centrali odymiania sprzed WG PPOŻ
HDGsekw 3x1,5

 sygnał do zjazdu windy

Puszka pożarowa PIP 2A

MDMD

MD

FS

FS Moduł kolejności otwarcia

YnTKSY 2x2x0,8
sygnał do otwarcia elektrozamka w drzwiach wejściowych

YnTKSY 2x0,8

EZ

ER

ER

EZ

ER

Elektrozamek rewersyjny 12V 

Elektrorygiel zwykły 24V 

SZYB WINDOWY

LSC Czujka zasysająca do szybu windowego 

LSC ZAS 24

Zasilanie do zasilacza czujki zasysającej sprzed WG PPOŻ
HDGsekw 3x1,5

YnTKSY 3x2x0,8

ZAS 24 Zasilacz do systemów ppoż 24V 

CD Centrala sterująca domofonem

CD

YnTKSY 2x3x0,8
sygnał do systemu sygnalizacji pożaru (alarm, uszkodzenie)

Przycisk przewietrzania

- I PIĘTRO

W

UPS
Zasilanie wentylatora z tablicy TPpoż zasilanej sprzed WG ppoż
(N)HXH FE180/E90 3x2,5 RE 

P

W

UPS

Wentylator napowietrzający 

Zasilacz awaryjny 230V

YnTKSY 3x2x0,8

Czujnik wiatroow-deszczowy

Przykładowy schemat oddymiania
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Lista referencyjna wybranych realizacji

1111

Jacek Kania Centrum Rock Master, Balice [ pasma świetlne , system przewietrzania ]

Subadom Energylandia, Zator [ kompleksowy system oddymiania ] 

Center Plast Jemielnica [ kompleksowy system oddymiania ] 

Inter- Bud Salon Porsche, Kraków [ świetliki dachowe, wyłaz dachowy ] 

Czajka- Auto Salon Toyota, Bytom [ pasma świetlne, świetliki dachowe , wyłazy dachowe ] 

NTB Hotel Puro, Łódź [ klapy dymowe, wyłaz dachowy ]

Chemobudowa Pijarski Kompleks, Rzeszów [ klapy dymowe, świetliki dachowe ]

ZHP Dom Harcerza, Ustrzyki Dolne [ klapy dymowe ]

Atal Osiedle Bagry Park, Kraków  [ kompleksowy system oddymiania ] 

Stambud AGH, Kraków  [ klapy dymowe ]

Budimex Comarch, Kraków  [ klapy dymowe ]

MK-Bud Sklep Decathlon, Warszawa [ klapy dymowe, świetliki dachowe ]

Jan Centrum Handlowe JAN, Kęty [pasma świetlne, klapy dymowe wraz z automatyką ] 

Murapol Osiedle Poznańska, Kraków  [ kompleksowy system oddymiania ] 

NTB Park Wodny, Tychy  [ klapy dymowe, świetliki dachowe ]

Stambud Budynek Administarcyjny Zamku  Królewskiego na Wawelu, Kraków [ klapa dymowa, wyłaz dachowy ] 

Inter-Bud Budynek Biurowo-Magazynowy Ul. Szymonowica, Kraków [ klapy dymowe ]

Omega Budynek Tauron, Kraków [ klapy dymowe ]

Polbau Salon Volvo, Skawina [ świetliki dachowe ]

KPB Krosno Osiedle Wikana, Krosno  [ klapy dymowe ]

Atal City Towers, Kraków  [ kompleksowy system oddymiania ] 

Forbau Mix Biura, Kraków [ kompleksowy system oddymiania ] 

Re-Bau Orzechowy Dom, Kraków  [ klapy dymowe ]

Sobol Galeria Lubostroń , Kraków  [ klapy dymowe ]

NTB Osiedle FI, Kraków  [ klapy dymowe ]

Łęgprzem Comarch, Kraków  [ klapy dymowe, świetliki dachowe ]

Pedrano Osiedle Nowe Ul. Bochenka, Kraków  [ klapa dymowa, wyłaz dachowy ]       

SBP Sklep Lidl, Ul.Conrada, Kraków   [ klapy dymowe ]

2018

2017

2016

2015

2014




