
VSTÚPTE DO VYŠŠEJ ÚROVNE BEZPEČNOSTI





DEFENDOOR
Sme progresívna a dynamická obchodná spoločnosť. Prinášame na trh odborné a profesionálne technické
riešenia na mieru. Zaoberáme sa predajom, dodávkou, inštaláciou, záručným a pozáručným servisom
protipožiarnych a bezpečnostných dverí, predprojektovou prípravou stavieb so súvisiacimi štúdiami
a leteckým monitoringom a inšpekciou.

Sme držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby č.PT 002359 vydaného krajským riaditeľstvom 
policajného zboru dňa 17.03.2017 podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

Pod značkou DEFENDOOR vám prinášame kvalitné a dostupné bezpečnostné a protipožiarne dvere, ako aj
protipožiarne dvere do výškových budov. Veríme, že produkty v tomto katalógu sú tým najlepším riešením
na trhu vo svojej kategórii. Zverte nám vašu dôveru a my urobíme všetko, aby sme prekonali vaše
očakávania.

Značka DEFENDOOR je synonymom pre inovatívne a nadštandardné vyhotovenia vašich protipožiarnych
výplní otvorov. DEFENDOOR je zárukou pre vysokú bezpečnosť a sofistikované riešenia vašich vstupných
bezpečnostných dverí.



BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA
Bezpečnostné dvere musia byť odolné proti vlámaniu sa, teda pokusu o násilný vstup do
chráneného priestoru použitím fyzickej sily a náradia. Bezpečnostné dvere musia byť
otestované podľa platných noriem. Norma stanovuje odolnosť dverí do príslušných
bezpečnostných tried od 1 po 4.

ISTIACE BODY
Ide o uzamykacie body, ktorými sú dvere istené do bezpečnostnej zárubne. Aktívne a pasívne
istiace body zamedzujú vysadeniu a vypáčeniu dverí zo zárubne.

POŽIARNA ODOLNOSŤ 
Koeficienty EI (brániaci šíreniu prestupu požiaru a tepla) a EW (brániaci šíreniu prestupu 
požiaru) definujú typ požiarnej konštrukcie. Dvere s týmto označením svojou konštrukciou  
a špeciálnou izoláciou zamedzia šíreniu požiaru minimálne počas hodnoty uvedenej pri danej 
kategórii v minútach.

ZVUKOVÁ ODOLNOSŤ
Dvere so zvukovou izoláciou zvyšujú komfort bývania. Normy pri vstupných dverách rozlišujú
päť úrovní zvukového útlmu. Tri najvyššie kategórie predstavujú zvukovo izolačné dvere. Dvere
vždy dopĺňa zárubňa, pričom výška útlmu zodpovedá celému špeciálnemu dvernému kompletu. 
Akustická nepriezvučnosť do 41 dB.

KONŠTRUKCIA DVERNÉHO KRÍDLA
Vnútorná konštrukcia krídla je vyplnená izolačnou hmotou a špeciálnou oceľovou konštrukciou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Všetky naše oceľové dvere, zárubne a hliníkové konštrukcie sa štandardne dodávajú 
v komaxite podľa vášho výberu zo vzorkovnice RAL. Široká škála MDF dosiek s bohatou paletou 
vzorov je pripravená pre vaše bezpečnostné dvere vo všetkých bezpečnostných triedach.

NASTAVITEĽNÉ ZÁVESY
3D nastaviteľné závesy poskytujú jedinečnú pevnosť a možnosť nastavenia krídla osadeného  
v oceľovej zárubni.

INTEGROVANÁ PADACIA LIŠTA
Dverné krídlo vybavené v dolnej časti výsuvnou lištou zvyšuje zvukovú odolnosť dverí, znižuje 
priepustnosť svetla a prachu z exteriéru.

MOŽNOSŤ HORNÉHO DVOJBODOVÉHO ZÁMKU
Prídavný zámok inštalovaný v dvernom krídle v kombinácii s bezpečnostnou vložkou 
v príslušnej triede a bezpečnostným kovaním je ideálnym riešením na zvýšenie pasívnej 
bezpečnosti.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE

HOME



HOME 08
DEFENDOOR

Dvere DEFENDOOR HOME 08 sa postarajú o vašu bezpečnosť 
 8 istiacimi bodmi, vďaka čomu spĺňajú kritériá 2. bezpečnostnej triedy.

2. bezpečnostná trieda
8 istiacich bodov
3 nastaviteľné závesy 3D
integrovaná výsuvná lišta (padací prah)
oceľový lem dverného krídla
akustická nepriezvučnosť až do RW 41 dB
predpríprava na montáž horného dvojbodového zámku
MDF doska podľa vzorkovníka FINSA
možnosť výmeny MDF dosky na mieste
povrchová úprava dverného krídla MDF v hrúbke 6 mm
povrchová úprava zárubne komaxit podľa vzorkovnice RAL



HOME 08
DEFENDOOR



HOME 13
DEFENDOOR 3. bezpečnostná trieda

11 + 2 istiacich bodov
3 nastaviteľné závesy 3D
integrovaná výsuvná lišta (padací prah)
oceľový lem dverného krídla
akustická nepriezvučnosť až do RW 41 dB
predpríprava na montáž horného dvojbodového zámku
MDF doska podľa vzorkovníka FINSA
možnosť výmeny MDF dosky na mieste
povrchová úprava dverného krídla MDF v hrúbke 6 mm
povrchová úprava zárubne komaxit podľa vzorkovnice RAL
požiarna odolnosť EI 30, EI 45, D3

Dvere DEFENDOOR HOME 13 svojimi 11 + 2 istiacimi bodmi 
       a skvelou odolnosťou proti požiaru prenesú váš domov 
 do 3. bezpečnostnej triedy.



HOME 13
DEFENDOOR



KONŠTRUKCIA DVERNÉHO KRÍDLA
Naše protipožiarne oceľové dvere sa vyrábajú z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm. 
Pri hliníkových konštrukciách používame systémové profily SAPA. Typ výplne je inštalovaný 
podľa stupňa požiarnej odolnosti.

ZÁRUBŇA
Zárubne pre oceľové protipožiarne dvere sa štandardne vyrábajú z hliníkového profilu 
a sú vybavené komaxitovým nástrekom. Typ zárubne sa určuje podľa vhodnosti použitia  
v objekte.

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA
Či už ide o interiér, alebo exteriér, jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere, pevné steny či okná,
ponúkame vám širokú škálu možností a kombinácií podľa návrhu architekta. V našom 
výrobnom sortimente nechýba zakrúženie konštrukcie či vyhotovenie celokruhových 
konštrukcií čiastočného alebo celopresklenného prevedenia.



PROTIPOŽIARNE DVERE

FIRE



DFM
DEFENDOOR

Protipožiarne oceľové dvere DEFENDOOR DFM 
   dopĺňa inovatívna hliníková zárubňa.

kvalitná oceľovo-krabicová konštrukcia
hliníková zárubňa 
požiarna odolnosť až do EI 120 D1
akustická nepriezvučnosť až do RW 37 dB
povrchová úprava dverného krídla a zárubne komaxit 
podľa RAL vzorkovnice
plná alebo čiastočne presklená možnosť vyhotovenia
maximálna výška krídla do 4 m



DFM
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DFM HP 
DEFENDOOR

Protipožiarne oceľové dvere DEFENDOOR DFM HP 
   dopĺňa inovatívna hliníková zárubňa.

kvalitná oceľovo-krabicová konštrukcia
zapustené dverné krídlo v hliníkovej zárubni
požiarna odolnosť až do EI 60
akustická nepriezvučnosť až do RW 37 dB
povrchová úprava dverného krídla a zárubne komaxit 
podľa RAL vzorkovnice



DFM HP
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Protipožiarne dvere DEFENDOOR ALU 
        sa vyrábajú zo systémových hliníkových profilov,
  špeciálne upravovaných podľa požiadavky na požiarnu odolnosť
        a dymotesnosť konštrukcie.

požiarna odolnosť EW 15-60, EI 15-120
akustická nepriezvučnosť až do 44 dB
dymotesnosť
maximálna výška krídla do 2,75 m
výška pevnej steny do 4 m pre EI 30, EI 60 a 4,2 m pre EI 120
index odolnosti proti korózii C4 umožňuje použitie
v agresívnom prostredí

ALU
DEFENDOOR



ALU
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Protipožiarne bezrámové sklenené panely
  DEFENDOOR VISION  
   vyrobené výhradne zo skla
                          osadené v systémových hliníkových profiloch.

požiarna odolnosť EI 30 alebo EI 60
akustická nepriezvučnosť až do 47 dB
výška skleneného panelu 3 m alebo 3,3 m
hrúbka skleneného panelu od 4 do 6 mm
možnosť inštalácie do zapustených rámov v podhľadoch
spojenie sklenených panelov modulmi ,,V,, a ,,T,,
výber farebnosti silikónu medzi sklenenými panelmi:
biela, šedá, alebo čierna  

VISION
DEFENDOOR



VISION
DEFENDOOR

Protipožiarne bezrámové sklenené panely
  DEFENDOOR VISION  
   vyrobené výhradne zo skla
                          osadené v systémových hliníkových profiloch.

VISION



KONŠTRUKCIA
Naše bezpečnostné a požiarne dvere sa vyrábajú z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm. 
Vnútorná konštrukcia krídla je vyplnená izolačnou hmotou a špeciálnou oceľovou konštrukciou 
v 2. bezpečnostnej triede.

ZÁRUBŇA
Zárubne sa štandardne vyrábajú z hliníkového profilu a sú vybavené komaxitovým nástrekom.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE DO VÝŠKOVÝCH BUDOV

SKY



SKY
DEFENDOOR

Bezpečnostné a protipožiarne dvere DEFENDOOR SKY
    dopĺňa inovatívna hliníková zárubňa.

kvalitná oceľovo-krabicová konštrukcia
hliníková zárubňa
2. bezpečnostná trieda
7 istiacich bodov
akustická nepriezvučnosť až do RW 37 dB
povrchová úprava krídla komaxit podľa vzorkovnice RAL
povrchová úprava zárubne komaxit podľa vzorkovnice RAL
požiarna odolnosť EI 60 D1
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REFERENCIE
DEFENDOOR

Rezidencie a občianska vybavenosť
Obchodné zóny a nákupné centrá

Priemyselné objekty a logistické haly
Polyfunkčné objekty pre bývanie a administratívu

Banky a finančné domy
Objekty so špeciálnym určením a zvýšenou ochranou 



BEZPEČNOSTNÉ A PROTIPOŽIARNE DVERE

REFERENCIE



BD NA PIESKU

BD VTÁČNIK BD NIDO

OPPIDUM



JUŽNÉ MESTO A3

CITY PARK C

BD AVIDOL

BD AHOJREZIDENCIA PRI RADNICIGANSBERG
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