
Металеві двері протипожежна в комп’ютерний клас 
 
Детальний опис предмету закупівлі та технічні вимоги до товару: 

Двері протипожежні металеві димо, газонепроникні з рівнем вогнестійкості 

EI30, EI60, з порогом і без нього, глухі, з армованим склом, з перфорацією, 

одно-, двостулкові і під замовлення будь-які розміри. 

Протипожежні двері мають особливе виконання, що запобігає проникнення 

вогню, диму і газу. Такі двері мають сертифікат випробувань, що підтверджує 

їх вогнетривкі характеристики. 

Виготовлення протипожежних дверей: 

Полотно двери изготавливается на гибочном оборудовании из 1,5мм. листа 

стали снаружи и 1,2 мм изнутри. Теплоизоляция дверного полотна 

обеспечивается термостойким наполнителем, обладающим высокой 

плотностью, высоким уровнем теплоизоляции и стойкости к воздействию 

огня. По притворному периметру полотна наклеивается термореактивный 

уплотнитель. Дверная коробка сложного профиля. Профиль коробки двери 

изготавливается из цельногнутого листа 1,5мм. В коробке имеются 

монтажные отверстия для крепления в проеме. 

Противопожарные двери ТМ "Портала", имеют как стандартную 

комплектацию, так и могут быть выполнены с доп. опциями. 

Стандартная комплектация: 

Порошковое напыление краской (цвета по стандарту RAL: 7035, 9016, 

8017) 

Ручка на планке USK 1919 дуга 

Короб цельногнутый с наличником / без (с порогом или без него) 

Уплотнительная лента, расширяющаяся при высокой температуре 

В комплект двупольных дверей входят торцевые задвижки 

Комплект ключей с евроцилиндром 

Врезной замок цилиндрового типа с защелкой 

 

Матеріал дверного полотна Сталь 

Матеріал дверної коробки Сталь 

Число полотен двері Двопільні 

Тип відкривання дверей Механічний 

Спосіб відкриття дверей Орні 

Наповнення дверей Мінеральна плита 

Кількість ущільнюючих контурів 2 

 

Вся продукція повинна бути новою та такою, що не була у використанні, не 

повинна мати видимих пошкоджень.  Конструкція дверей повинна складатися: 

з металевої коробки, дверного полотна (полотен), дверних приладів, елементів 

кріплення. 

Крім того, цінова пропозиція повинна передбачати доставку металевих 

дверей та їх встановлення за вказаною адресою. 



  Розміри дверей металевих уточуються під час проведення замірів.  

  Орієнтовні габаритні розміри дверей:  висота 2,35 м., ширина 1,3 м. – 

кількість 1 шт. двері металеві із замком одностулкові (лист товщиною 2,0 мм); 

(заміри уточуються і проводяться безпосередньо виконавцями робіт). 

Двері повинні бути обладнані врізним замком і ручками з обох сторін. 

Замок зачиняється і відчиняється за допомогою ключа із зовнішньої та 

внутрішньої сторони. 

Комплект постачання повинен включати: 

- двері у зібраному вигляді із замком; 

- ключі для замикання дверей (не менше 3-х); 

- комплект елементів кріплення; 

 
Вартість 1 кв.м.3780,00грн  

Розмір 2,35мх1,30м 

Потрібно 3,055кв.м. х 3780,00грн = 11547,90грн.  



Інтернет магазин:https://xn----7sbfcjedcqi3chcakemigz2r.xn--

j1amh/katalog/dveri-protivopozharnye/dveri-protivopozharnye-odnostvorchatye-

glukhie/lyubye-razmery-tsena-za-1-m2-model-evrostandart/ 


