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1.  PRZEDMIOT APROBATY 

 

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych ścian 

systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 z kształtowników stalowych. Producentem 

kształtowników stalowych oraz właścicielem rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego i znaków 

towarowych ECONOMY® 50, ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 jest 

firma JANSEN A.G., CH-9463 Oberriet SG, Szwajcaria, której upoważnionym Przedstawicielem  

w Polsce jest firma KÖNIG STAHL Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 2. 

Producentami drzwi i ścian są firmy, które uzyskały od firmy KÖNIG STAHL Sp. z o.o., 

reprezentującej właściciela rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego i znaków towarowych 

ECONOMY® 50, ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, prawo do 

produkowania tych wyrobów i oznaczania ich znakiem towarowym. 

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONO-

MY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone i z wypełnieniem 

nieprzeziernym: 

- ogólnego stosowania – bez deklarowanej klasy odporności ogniowej i dymoszczelności, 

- przeciwpożarowe, o klasach odporności ogniowej E 30, EW 30, E 60, EW 60 i E 120, 

- przeciwpożarowe, o klasach odporności ogniowej jw. i/lub dymoszczelności Sa i Sm, 

- przeciwwłamaniowe, o klasach RC 2 i RC 3 odporności na włamanie – w przypadku drzwi 

systemu ECONOMY® 60, które mogą być wykonane w każdej z powyższych wersji. 

Drzwi mają konstrukcję jednoramową, zlicowaną (powierzchnie zewnętrzne kształtowników 

ościeżnic i skrzydeł leżą w jednej płaszczyźnie). Kształtowniki systemów ECONOMY® 50, 

ECONOMY® 50 (-8) i ECONOMY® 50 (-10) mają grubość 50 mm (rys. 1 ÷ 5), natomiast 

kształtowniki drzwiowe (rys. 1 i 2) ww. systemów różnią się długością przylgi drzwiowej –  

w przypadku kształtowników systemu ECONOMY® 50 (-8) wynosi ona 13 mm, a w przypadku 

kształtowników systemu ECONOMY® 50 (-10) - 15 mm. Kształtowniki systemu ECONOMY® 60 

mają grubość 60 mm (rys. 6 ÷ 8). 

Drzwi ogólnego stosowania, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ECONOMY® 

50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, z ościeżnicą wykonaną z kształtowników systemu 

JANSEN, są wykonywane jako jedno- lub dwuskrzydłowe, z nadświetlem i/lub doświetlami w po-

staci jednego segmentu albo z nadświetlami i/lub doświetlami jako segmentami dokręcanymi do 

drzwi, z wypełnieniem przeziernym i/lub nieprzeziernym. Skrzydła drzwiowe, doświetla i nadświetla 

mogą być z podziałami. Schematy drzwi systemów jw. przedstawiono na rys. 34, 35, 36 i 37. 

Drzwi ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECON-

OMY® 60, z ościeżnicą z kształtowników zimnogiętych (rys. 92 i 93) są wykonywane jako  
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jedno- lub dwuskrzydłowe, z wypełnieniem przeziernym i/lub nieprzeziernym. Skrzydła drzwiowe 

mogą mieć podziały. Schematy drzwi systemów jw. przedstawiono na rys. 38. 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwiowych (szerokość x wysokość) z ościeżnicą wykonaną 

z kształtowników systemu JANSEN wynoszą: 

a) w przypadku drzwi ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY®  

50 (-10) i ECONOMY® 60: 

- jednoskrzydłowych 1465 x 3200 mm, 

- dwuskrzydłowych 1465 x 3200 mm (skrzydło czynne i bierne), 

b) w przypadku drzwi przeciwpożarowych systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY®  

50 (-10): 

- jednoskrzydłowych 1440 x 2665 mm, 

- dwuskrzydłowych 1440 x 2665 mm (skrzydło czynne i bierne), 

c) w przypadku drzwi przeciwpożarowych systemu ECONOMY® 60: 

- jednoskrzydłowych 1440 x 3200 mm, 

- dwuskrzydłowych 1440 x 3200 mm (skrzydło czynne i bierne), 

d) w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemów ECONOMY® 50  

(-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60: 

- jednoskrzydłowych 1420 x 2612 mm lub 1380 x 2761 mm, 

- dwuskrzydłowych (skrzydło czynne i bierne) 1420 x 2612 mm lub 1380 x 2761 mm. 

Maksymalne wymiary skrzydeł (szerokość x wysokość) drzwi ogólnego stosowania 

systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, z ościeżnicami z kształto-

wników zimnogiętych, wynoszą: 

- jednoskrzydłowych 1465 x 3200 mm, 

- dwuskrzydłowych 1465 x 3200 mm (skrzydło czynne i bierne). 

Maksymalne wymiary kratek wentylacyjnych LG-F60-ABS, firmy Peneder (rys. 58), umiesz-

czanych w drzwiach o klasach odporności ogniowej E 30, EW 30, E 60, wynoszą 600 x 300 mm. 

W skład zestawu wyrobów do wykonywania ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 

60 z drzwiami systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 lub bez drzwi, 

objętego niniejszą Aprobatą Techniczną, wchodzą: 

- stalowe kształtowniki konstrukcyjne systemów: ECONOMY® 50 (-8) wg rys. 1, ECONOMY®  

50 (-10) wg rys. 2, ECONOMY® 50 wg rys. 3 ÷ 5 i ECONOMY® 60 wg rys. 6 ÷ 8 wraz  

ze wzmocnieniami pokazanymi na rys. 9, 

- stalowe listwy mocujące wypełnienia wraz ze stalowymi wkrętami (rys. 10), 

- aluminiowe listwy mocujące wypełnienia (rys. 11), 

- stalowy kątownik mocujący wypełnienia wraz z aluminiowymi listwami osłonowymi i stalowym 

wkrętem z zaczepem (rys. 12) 

- aluminiowe listwy mocujące wypełnienia wraz z zaczepami i stalowymi wkrętami (rys. 13), 
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- uszczelki mocujące wypełnienia (rys. 14), 

- klocki podparcia wypełnień (rys. 15), 

- uszczelki pęczniejące (rys. 16), 

- uszczelki przymykowe z CR i z EPDM (rys. 17 i 18), 

- elementy uszczelnienia drzwi w części progowej (rys. 19 i 21), 

- uszczelka z poliamidu do drzwi dymoszczelnych (rys. 20), 

- bolce stabilizujące i wzmacniające (rys. 22), 

- systemowy element złączny (rys. 23), 

- elementy odwadniające (rys. 24), 

- bimetal ryglujący do drzwi przeciwpożarowych (rys. 25), 

- systemowe zawiasy (rys. 26 ÷ 33), 

- szyby określone w p. 3.1.2, 

- wypełnienia nieprzezierne określone w p. 3.1.3, 

- kratki wentylacyjne LG-F60-ABS, firmy Peneder wraz z maskownicą (rys. 58). 

Z zestawu wyrobów, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną wykonywane są nienośne ścia-

ny systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60, przeszklone lub z wypełnieniem nieprzeziernym: 

- ogólnego stosowania – bez deklarowanej klasy odporności ogniowej, 

- przeciwpożarowe, o klasach odporności ogniowej E 30, EW 30, E 60, EW 60, E 120 

i EW 120, 

- przeciwwłamaniowe, o klasach RC 2 i RC 3 odporności na włamanie – w przypadku ścian 

systemu ECONOMY® 60, które mogą być wykonane w każdej z powyższych wersji. 

 Schematy ścian pokazano na rys. 34 ÷ 37. 

Maksymalne zewnętrzne wymiary ścian (z podziałami) systemów ECONOMY® 50 i ECO-

NOMY® 60 bez drzwi oraz z drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi, wykonane w postaci jednego 

lub wielu połączonych ze sobą segmentów, wynoszą: 

a) w przypadku ścian ogólnego stosowania lub o klasach odporności ogniowej E 30, EW 30, 

E 60 i EW 60: wysokość – 4000 mm, szerokość – bez ograniczeń. 

b) w przypadku ścian o klasach odporności ogniowej E 120 i EW 120: wysokość – 3160 mm, 

szerokość – bez ograniczeń. 

Maksymalne zewnętrzne wymiary ścian (bez podziałów) systemów ECONOMY® 50 i ECO-

NOMY® 60, wykonane w postaci jednego segmentu, wynikają w przypadku ścian przeszklonych  

z maksymalnych wymiarów tafli szklanej wg p. 3.1.2, a w przypadku ścian z wypełnieniami 

nieprzeziernymi - z maksymalnych wymiarów wypełnienia nieprzeziernego wg p. 3.1.3. 

Maksymalne wymiary zewnętrzne ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60  

z drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi lub bez drzwi, przeszklonych taflami szkła połączonymi 

między sobą (w układzie pionowym) silikonem DC895 (wg ETA-01/0005), wynoszą: wysokość - 

wynika z maksymalnych wymiarów tafli szklanej wg p. 3.1.2, szerokość – bez ograniczeń. 

Odchylenie ścian od pionu nie powinno być większe niż ± 10°. 
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Ościeżnice, skrzydła, słupki ruchome, cokoły i szczebliny drzwi oraz ramy konstrukcyjne,  

słupki i poprzeczki ścian wykonywane są z kształtowników pokazanych na rys. 1 ÷ 8 i ewentualnych 

stalowych kształtowników wzmacniających (rys. 9), przyspawanych spoiną ciągłą lub przerywaną. 

Kształtowniki są produkowane ze stali czarnej gatunku S235 JR, ocynkowanej gatunku S250 GD+Z, 

S275 MA-CO lub nierdzewnej gatunku 1.4404, 1.4307 – w przypadku systemów ECONOMY® 50  

i ECONOMY® 50 (-10). 

W drzwiach i ścianach szyby typu: Pyroswiss, Pyroswiss Extra, Pyroclear, Fireswiss, Pyran 

S lub Sicuroflam należy osadzać z luzem 7 ÷ 10 mm, szyby typu: Pyrodur, Pyrobelite lub 

Contraflame Lite należy osadzać z luzem 4 ÷ 7 mm (rys. 43 ÷ 49 i 54), a wypełnienia nieprzezierne, 

szyby zwykłe, pojedyncze lub zespolone, należy osadzać z luzem 4 ÷ 10 mm (rys. 50 ÷ 52 i 54). 

Wypełnienia przezierne i nieprzezierne w ścianach oparte są wzdłuż dolnej krawędzi w dwóch 

punktach na klockach (rys 15) i mocowane są za pomocą stalowych listew (rys.10) i systemowego 

kątownika (rys.13), aluminiowych listew (rys.11 i 12), kształtowników stalowych zamkniętych lub 

otwartych albo płaskowników (rys. 45 ÷ 49, 54), oraz uszczelniane za pomocą uszczelek osadczych 

z CR, EPDM, ceramicznych lub polietylenowych, pokazanych na rys. 14 (uszczelki osadcze powinny 

być dobierane w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia). Wypełnienia w skrzydłach 

drzwiowych montowane są w sposób jw., lecz przy zastosowaniu dodatkowych klocków 

umieszczonych w narożach wg rys. 55. 

Drzwi uszczelniane są na styku skrzydła ze stojakami i nadprożem ościeżnicy oraz w styku 

drzwi dwuskrzydłowych za pomocą uszczelki przymykowej, wykonanej z CR lub z EPDM, pokazanej 

na rys. 17, 18 i 94. Elementy uszczelnień progowych drzwi dymoszczelnych podano na rys. 19 i 21. 

Przekroje przez drzwi w części progowej pokazano na rys. 81 ÷ 83. 

Elementy konstrukcji drzwi i ścian mogą być powierzchniowo lakierowane, a w przypadku 

ścian i drzwi bez deklarowanej odporności ogniowej pokrywane laminatami lub foliami albo 

elementami z drewna litego, klejonego lub płytami MDF, HDF (przykręcanymi lub przyklejanymi). 

Charakterystyczne przekroje drzwi i ścian oraz ich mocowanie pokazano na rys. 39 ÷ 99. 

W połączeniu segmentów, pomiędzy przylegającymi kształtownikami można umieścić uszczelki 

lub wykonać połączenie na styk bez uszczelek. Przykłady łączenia segmentów drzwi oraz ścian 

między sobą pokazano na rys. 59, 60 i 74. Sposoby łączenia segmentów pod kątem pokazano na 

rys. 61 i 62. 

Wymagane właściwości techniczno-użytkowe drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 oraz 

elementów wchodzących w skład zestawu wyrobów do wykonywania ścian systemów ECONOMY® 

50 i ECONOMY® 60 podano w p. 3. 
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2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Drzwi przeciwpożarowe systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONO-

MY® 60 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne w obiektach 

budowlanych. 

Drzwi ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECO-

NOMY® 60 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budowlanych. 

Zestaw wyrobów, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną, jest przeznaczony do wykonywania 

nienośnych ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60, przeciwpożarowych wewnętrznych  

i zewnętrznych lub wewnętrznych bez deklarowanej odporności ogniowej, w obiektach budowlanych. 

Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz ściany 

systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 mogą być stosowane z uwagi na: 

- cechy wytrzymałościowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych 

uwzględniających obciążenia określone w p. 3.3.12 i 3.4.1, charakterystykę wytrzyma-

łościową kształtowników stalowych oraz dopuszczalne ugięcia elementów drzwi i ścian 

określone w p. 3.3.12 i 3.4.1, przy czym drzwi o wymiarach skrzydeł większych niż 1440 x 

3000 mm mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wytrzymałości 

mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji średnich i ciężkich, zaś 

drzwi o wymiarach skrzydeł nie większych niż 1465 x 3000 mm mogą być stosowane  

w warunkach odpowiadających 4 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, 

tj. w warunkach eksploatacji bardzo ciężkich, a ściany wewnętrzne mogą być stosowane  

w pomieszczeniach kategorii użytkowania I, II, III i IVb wg Wytycznych EOTA do europejskich 

aprobat technicznych ETAG nr 003, 

- bezpieczeństwo pożarowe – zgodnie z p. 3.3.17, 3.3.18, 3.4.6 i 3.4.7, 

- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń – zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub 

z wymaganiami określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami  

p. 3.3.15, 

- wymaganie dotyczące wodoszczelności – zgodnie z p. 3.3.14 i 3.4.4, 

- wymaganie dotyczące odporności na obciążenie wiatrem – zgodnie z p. 3.3.12 i 3.4.1.2, 

- wymaganie dotyczące odporności na włamanie – zgodnie z p. 3.3.16 i 3.4.5. 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję drzwi i ściany powinny być 

odpowiednio zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi w zależności od kategorii korozyjności 

atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie są objęte niniejszą 

Aprobatą Techniczną. 

Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz ściany 

systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 powinny być stosowane na podstawie projektu 
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technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących norm i przepisów (w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Wbudowanie drzwi  

i ścian, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją producenta, która powinna być 

dołączona do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. 

Drzwi lub skrzydła drzwiowe ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 mogą być wbudowane w ościeżnice lub przegrody stałe 

systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3, JANISOL® C3PL, JANISOL® C4, JANI-

SOL® C4PL – objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-3419/2011. 

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany przeciwpożarowe 

objęte Aprobatą, powinny być wbudowywane w następujące ściany: 

1. w przypadku drzwi i ścian o klasie odporności ogniowej E 30/EW 30: 

a) o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30: 

- murowane z cegły pełnej, sitówki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

- betonowe, o grubości nie mniejszej niż 80 mm, 

- z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 115 mm, 

- z płyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect®-H, Promaxon® typ A lub Fermacell na 

ruszcie z kształtowników stalowych lub elementów drewnianych (grubość ścianki 

kształtownika stalowego powinna być nie mniejsza niż 2 mm), 

- stalowe, profilowe systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, VISS® Fire DV, JANI-

SOL® 2, 

b) o klasie odporności ogniowej odpowiednio nie mniejszej niż E 30 i EW 30 - stalowe, 

profilowe systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, VISS® Fire DV, JANISOL® 2, 

2. w przypadku drzwi i ścian o klasie odporności ogniowej E 60/EW 60: 

a) o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60: 

- murowane z cegły pełnej, sitówki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 

- betonowe, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

- z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 170 mm, 

- z płyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect®-H, Promaxon® typ A lub Fermacell na 

ruszcie z kształtowników stalowych lub elementów drewnianych (grubość ścianki 

kształtownika stalowego powinna być nie mniejsza niż 2 mm), 

- stalowe, profilowe systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, VISS® Fire DV, JANI-

SOL® 3, JANISOL® C3 lub JANISOL® C4, 

b) o klasie odporności ogniowej odpowiednio nie mniejszej niż E 60 i EW 60 - stalowe, 

profilowe systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, VISS® Fire DV, JANISOL® 3, 

JANISOL® C3 lub JANISOL® C4, 
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3. w przypadku drzwi o klasie odporności ogniowej E 120 i ścian o klasie odporności ogniowej  

E 120/EW 120 - w ściany o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 120: 

- murowane z cegły pełnej, sitówki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 250 mm, 

- betonowe, o grubości nie mniejszej niż 150 mm, 

- z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 

- z płyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect®-H, Promaxon® typ A lub Fermacell na 

ruszcie z kształtowników stalowych lub elementów drewnianych (grubość ścianki 

kształtownika stalowego powinna być nie mniejsza niż 2 mm), 

- stalowe, profilowe systemów JANISOL® C3PL lub JANISOL® C4PL. 

Mocowanie drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60  

oraz ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60, o określonych klasach odporności 

ogniowej oraz dymoszczelności Sa i Sm, powinno być wykonywane w ścianach: 

- masywnych - przy użyciu stalowych kotew rozporowych o średnicy 10 mm, kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego o średnicy 10 mm z wkrętami stalowymi (dopu-

szczonych do obrotu i przeznaczonych do montażu wyrobów o deklarowanej odporności 

ogniowej lub w przypadku, gdy ich stosowanie zostało potwierdzone w badaniach 

odporności ogniowej) lub stalowych wkrętów do bezpośredniego montażu o średnicy nie 

mniejszej niż 7,5 mm, w rozstawie nie większym niż 800 mm i w odległości nie większej niż 

250 mm od naroża, 

- lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect®-H, Promaxon® typ A lub Fermacell, 

wykonanych na ruszcie z kształtowników stalowych - przy użyciu stalowych wkrętów o śred-

nicy nie mniejszej niż 6.3 mm lub śrub nie mniejszych niż M5, w rozstawie nie większym niż 

800 mm i w odległości nie większej niż 250 mm od naroża, poprzez co najmniej jedną 

warstwę płyty gipsowo-kartonowej typu F o grubości nie mniejszej niż 12,5 mm lub płyty 

Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell o grubości nie mniejszej niż 10 mm - w przy-

padku ścian o klasie odporności ogniowej E 30 i EW 30, zaś poprzez co najmniej dwie 

warstwy płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości co najmniej 2 x 12,5 mm lub płyt 

Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell o grubości co najmniej 2 x 10 mm - w przy-

padku ścian o klasie odporności ogniowej E 60 i EW 60, zaś poprzez co najmniej cztery 

warstwy płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości co najmniej 4 x 12,5 mm lub płyt  

Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell o grubości co najmniej 4 x 10 mm - w przy-

padku ścian o klasie odporności ogniowej E 120 i EW 120, 

- lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect®-H, Promaxon® typ A lub Fermacell, 

wykonanych na ruszcie drewnianym - przy użyciu stalowych wkrętów do drewna o średnicy 

nie mniejszej niż 6 mm, w rozstawie nie większym niż 800 mm i w odległości nie większej 

niż 250 mm od naroża, poprzez co najmniej jedną warstwę płyty gipsowo-kartonowej typu F 

o grubości nie mniejszej niż 12,5 mm lub płyty Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell  

o grubości nie mniejszej niż 10 mm - w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej E 30  
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i EW 30, zaś poprzez co najmniej dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych typu F o gru-

bości co najmniej 2 x 12,5 mm lub płyt Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell o grubo-

ści co najmniej 2 x 10 mm - w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej E 60 i EW 60, 

zaś poprzez co najmniej cztery warstwy płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości co 

najmniej 4 x 12,5 mm lub płyt Promatect®-H, Promaxon® typ A, Fermacell o grubości co 

najmniej 4 x 10 mm - w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej E 120 i EW 120. 

W przypadku drzwi i ścian przeciwpożarowych szczelina między kształtownikiem ramy ob.-

wodowej ściany lub ościeżnicą drzwi, a ścianami budynku powinna wynosić 5 ÷ 35 mm i być 

szczelnie wypełniona skalną wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3. W przypadku 

drzwi dymoszczelnych (bez odporności ogniowej) przestrzeń ta może być wypełniona jak wyżej lub 

wełną szklaną bądź mineralną o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m3, pianką montażową, kitem 

akrylowym, masą silikonową albo inną masą uszczelniającą, dopuszczonymi do obrotu. 

Sposoby mocowania i uszczelniania drzwi oraz ścian pokazane są na rys. 63 ÷ 74 i 95. 

 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1. Materiały 

 
3.1.1. Stalowe kształtowniki konstrukcyjne.  Do wykonywania drzwi systemów 

ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz ścian systemów ECONOMY® 50 

i ECONOMY® 60 powinny być stosowane stalowe kształtowniki konstrukcyjne: 

- grubości 50 mm w przypadku systemu ECONOMY® 50, ECONOMY® 50 (-8) i ECONOMY® 

50 (-10), 

- grubości 60 mm w przypadku systemu ECONOMY® 60. 

Kształtowniki powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 1,5, 1,75 lub 2,0 mm: 

- czarnej, gatunku S235 JR wg PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-2:2007, 

- ocynkowanej, gatunku S250 GD+Z lub S275 MA-CO wg PN-EN 10346:2011, o grubości 

powłoki cynkowej nie mniejszej niż 20 µm, 

- nierdzewnej, gatunku 1.4404 lub 1.4307 wg PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007. 

Przekroje i wymiary kształtowników powinny być zgodne z rys. 1 ÷ 8, a odchyłki wymiarowe 

powinny być zgodne z PN-EN 10162:2005. 

Ościeżnice z kształtowników zimnogiętych do drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 powinny spełniać wymagania AT-15-8617/2011 i być 

zgodne z rys. 92 i 93. 
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3.1.2. Szyby.  Drzwi przeciwpożarowe systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10)  

i ECONOMY® 60 oraz ściany przeciwpożarowe systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 

powinny być szklone szybami zgodnymi z tablicą 1. 

Szyby pojedyncze przeciwpożarowe powinny spełniać wymagania PN-EN 357:2005. 

Szyby zespolone przeciwpożarowe powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006/ 

AC:2006 i składać się z szyby przeciwpożarowej, wymienionej w tablicy 1, oraz z szyby spełniającej 

wymagania PN-EN 12150-2:2006, PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-3:2011. 

Tablica 1 

Lp.  
Typ tafli  

szklanej 1) 
Producent 

Grubo ść min.,  
mm 

Maksymalne wymiary, mm Maksymalne wymiary, mm 

Szer. Wys. Pow., m 2 Szer. Wys. Pow., m 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Drzwi/ ściany 

Klasa odporno ści ogniowej E 30 
1 Pyrodur 30-10 2) 

Pilkington 
7 1063 2791 2,49 1063 2791 2,49 

2 Pyroclear 3) 6 1400 3000 4,20 2448 833 2,04 
3 Pyroswiss 3) 

Vetrotech 
Saint-Gobain 

6 1300 2300 2,99 1500 916 1,37 
4 Pyroswiss 3) 6 1200 2200 2,64 1200 2200 2,64 
5 Pyroswiss Extra 3) 5 1628 3956 5,41 2871 1412 3,41 
6 Pyroswiss Extra 3) i 4 8 1920  3600 5,81 1920  3600 5,81 
7 Sicuroflam G30 3) Glastech 

Fire GmbH 
12 1800 3444 5,21 1800 3444 5,21 

8 Sicuroflam G30 3) 6 1572 2400 3,17 1572 2400 3,17 
9 Fireswiss E30-8 3) Euroglas 8  1300 2800 3,64 1300 2800 3,64 

Klasa odporno ści ogniowej EW 30  
10 Pyrodur 30-103 2) Pilkington 9 1063 2791 2,49 1063 2791 2,49 
11 Pyrobelite 7 2) AGC 7 1446 2406 2,92 1705 932 1,34 
12 Contraflam Lite 30 2) 

Vetrotech 
Saint-Gobain 

13 1416 2688 3,20 1416 2688 3,20 

13 Contraflam Lite 30 
+ VSG 44.2 2) 17 1236 2816 2,93 1236 2816 2,93 

14 Contraflam Lite 30 2) 15 1680  3912 5,52 1680  3912 5,52 
15 Contraflam Lite 30 2)  13 1368  3588 4,12 2700  1800 4,08 
16 Contraflam Lite 30 2) 13 1091 2350 2,57 2436 237 0,58 
17 Contraflam Lite 30 2) 13 990 2800 2,77 990 2800 2,77 
18 Contraflam Lite 30 2) 13 1250 2338 2,93 2006 321 0,64 
19 Vetroflam 3) i 4) 6 1560 3720 4,88 1560 3720 4,88 

Klasa odporno ści ogniowej E 60  
20 Pyroswiss 3) i 4) 

Vetrotech 
Saint-Gobain 

6 1560  3120 4,09 1560  3120 4,09 
21 Pyroswiss 3) i 4) 8 1800  3480 5,26 1800  3480 5,26 
22 Pyroswiss Extra 3) i 4) 8 1600  3000 4,80 1600  3000 4,80 
23 Pyran S 3) Schott 6 1698  2892 4,13 1698  2892 4,13 

Klasa odporno ści ogniowej EW 60  
24 Pyrobel 25 2) AGC 25 1000  2300 2,30 1000  2300 2,30 
25 Pyrodur 60-20 2) Pilkington 13 874 2218 1,94 2006 321 0,64 
26 Contraflam Lite 60 2) Vetrotech 

Saint-Gobain 
14 1368  3588 4,12 2700  1800 4,08 

27 Contraflam Lite 60 2) 16 1680  3912 5,52 1680  3912 5,52 
Klasa odporno ści ogniowej EW 60/E 120  

28 Contraflam Lite 60 2) Vetrotech 
Saint-Gobain 

20 2400  3600 7,26 2400  3600 7,26 
29 Contraflam Lite 60 2) 14 990 2800 2,77 990 2800 2,77 

Klasa odporno ści ogniowej EW 60/EW 120 5) 

30 Contraflam Lite 60 2) Vetrotech 
Saint-Gobain 14 1250 2338 2,93 2006 321 0,64 

Klasa odporno ści ogniowej E 120  

31 Pyroswiss Extra 3) i 4) Vetrotech 
Saint-Gobain 8 1300 2200 2,86 1300 2200 2,86 

Klasa odporno ści ogniowej EW 120 5) 

32 Contraflam Lite 60 2) Vetrotech 
Saint-Gobain 20 2000  3000 6,00 2000  3000 6,00 
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cd. tablicy 1  

Ściany z taflami szkła ł ączonymi strukturalnie  
Klasa odporno ści ogniowej EW 30  

33 Contraflam Structure  
Lite 30 Vetrotech 

Saint-Gobain 

20 1650 3000 4,16 1650 3000 4,16 

34 Contraflam Structure 
Lite 30 23 1680 3600 5,08 1680 3600 5,08 

Klasa odporno ści ogniowej EW 60 

35 Contraflam Structure 
Lite 60 

Vetrotech 
Saint-Gobain 20 1512 2750 3,80 1512 2750 3,80 

Ściany z taflami szkła ł ączonymi strukturalnie i z mocowaniem punktowym  
Klasa odporno ści ogniowej E 30  

36 Pyroswiss Vetrotech 
Saint-Gobain 

10 1300  2300 2,99 1300  2300 2,99 
37 Pyroswiss Extra 6 1560 2769 3,63 1560 2769 3,63 

     1) Tafle szkła wymienione w tab. 1 poz. 1 ÷ 32 mogą być łączone z innymi taflami szklanymi tworząc przeszklenia 
zespolone o dodatkowej funkcji np. termoizolacyjnej, antywłamaniowej. Wymiary przeszkleń zespolonych (oprócz 
grubości) nie mogą przekroczyć wymiarów podanych w tablicy 1. Przeszklenia mogą mieć dowolny kształt: 
prostokątny, trapezowy, trójkątny okrągły lub owalny. 

     2) Tafle szklane wymienione w tablicy 1 z pozycji 1, 10 ÷ 18, 24 ÷ 30 i 32 mogą być:  
- zespolone z taflami ze szkła float lub hartowanego, pojedynczymi lub laminowanymi, 
- laminowane z taflami ze szkła float bądź hartowanego, pojedynczymi lub laminowanymi. 

     3) Tafle szklane wymienione w tablicy 1 z pozycji 2 ÷ 9, 19 ÷ 23 i 31 mogą być:  
- zespolone z taflami ze szkła float lub hartowanego, pojedynczymi, 
- laminowane z taflami ze szkła tego samego rodzaju. 

     4) Tafle szklane wymienione w tablicy 1 z pozycji 6, 19, 20, 21, 22 i 31 można stosować w ścianach działowych 
w postaci pojedynczych segmentów z jedną taflą szklaną i w skrzydłach drzwiowych. 

     5) Klasa EW 120 nie dotyczy drzwi. 

 

Pionowe połączenia strukturalne poszczególnych tafli szklanych szyb przeciwpożarowych 

powinny być wykonane w sposób pokazany na rys. 56 i 57. 

Przeszklenia drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60  

i ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 o klasie dymoszczelności Sa i Sm powinny być 

wykonywane ze szkła: 

- wymienionego w tablicy 1, 

- hartowanego, wg PN-EN 12150-1:2002 i PN-EN 12150-2:2006, o grubości nie mniejszej niż  

6 mm, 

- float lub float hartowanego, laminowanego folią PVB, wg PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN 

ISO 12543-3:2011, o budowie przynajmniej 44.2, 

- zespolonego, wg PN-EN 1279-1:2006/ AC:2006, przy czym przynajmniej jedna tafla 

szklana musi być hartowana lub laminowana. 

Drzwi ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10), 

ECONOMY® 60 oraz ściany ogólnego stosowania systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60  

powinny być przeszklone szkłem spełniającym wymagania PN-EN 572-8:2012: 

- hartowanym o grubości nie mniejszej niż 4 mm, 

- float wg PN-EN 572-2:2012, 

- float lub float hartowanym, laminowanym folią PVB o budowie przynajmniej 33.1, 

- zespolonym, 

- zbrojonym wg PN-EN 572-3:2012 i PN-EN 572-6:2012, 

- płaskim ciągnionym wg PN-EN 572-4:2012, 
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- walcowanym wg PN-EN 572-5:2012, 

- profilowym wg PN-EN 572-7:2012. 

Drzwi i ściany przeciwwłamaniowe systemu ECONOMY® 60 powinny być przeszklone 

szkłem spełniającym wymagania PN-EN 356:2000. 

 

3.1.3. Wypełnienia nieprzezierne. Wypełnienia nieprzezierne powinny być wykonywane z: 

a) w drzwiach i ścianach o klasie odporności ogniowej E 30 oraz E 60, o wymiarach nie 

większych niż (szerokość x wysokość) 1300 x 2500 mm lub 2500 x 1300 mm: 

- rdzenia z co najmniej jednej płyty gipsowo-kartonowej typu F, o grubości nie mniejszej 

niż 12,5 mm, albo co najmniej jednej płyty Promatect®-H, o łącznej grubości nie mniej-

szej niż 12 mm, w okładzinach z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych lub nier-

dzewnych) o grubości 0,8 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 43 ÷ 49 i 54, 

- płyt ze skalnej wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m³, w okładzinach  

z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubości 0,8 ÷ 1,5 mm; 

wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 42, 

- z blachy stalowej (czarnej, ocynkowanej lub nierdzewnej) o grubości 0,8 ÷ 1,5 mm, 

b) w drzwiach i ścianach o klasie odporności ogniowej EW 30 oraz E 60, o wymiarach nie 

większych niż (szerokość x wysokość) 1276 x 2286 mm lub 2286 x 1276 mm: 

- rdzenia z co najmniej dwóch płyt gipsowo-kartonowych typu F, o grubości nie mniejszej 

niż 2 x 12,5 mm albo z płyt Promatect®-H, o łącznej grubości nie mniejszej niż 24 mm,  

w okładzinach z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubo-

ści 0,8 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 43 ÷ 49 i 54, 

- rdzenia jw., obłożonego z jednej lub z obu stron płytami ze skalnej wełny mineralnej  

o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m³, w okładzinach z blach stalowych (czarnych, 

ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubości 0,8 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane 

zgodnie z rys. 42, 

c) w drzwiach i ścianach o klasie odporności ogniowej EW 60, o wymiarach nie większych niż 

(szerokość x wysokość) 1276 x 2286 mm lub 2286 x 1276 mm: 

- rdzenia z co najmniej trzech płyt gipsowo-kartonowych typu F, o grubości nie mniejszej 

niż 3 x 12,5 mm albo z płyt Promatect®-H, o łącznej grubości nie mniejszej niż 36 mm,  

w okładzinach z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubo-

ści 0,8 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 43 ÷ 49 i 54, 

- rdzenia jw., obłożonego z jednej lub z obu stron płytami ze skalnej wełny mineralnej  

o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m³, w okładzinach z blach stalowych (czarnych,  

ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubości 0,8 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane 

zgodnie z rys. 42, 
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d) w drzwiach i ścianach o klasie odporności ogniowej E 120, o wymiarach nie większych niż 

(szerokość x wysokość) 1276 x 2286 mm lub 2286 x 1276 mm: 

- rdzenia z co najmniej dwóch płyt gipsowo-katronowych typu F, grubości nie mniejszej 

niż 2 x 12,5 mm albo z płyt Promatect®-H, o łącznej grubości nie mniejszej niż 24 mm,  

w okładzinach z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubo-

ści 1,0 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 43 ÷ 49 i 54, 

- rdzenia jw., obłożonego z jednej lub z obu stron płytami ze skalnej wełny mineralnej  

o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m³, w okładzinach z blach stalowych (czarnych,  

ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubości 1,0 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane 

zgodnie z rys. 42, 

e) w ścianach o klasie odporności ogniowej EW 120, o wymiarach nie większych niż 

(szerokość x wysokość) 1276 x 2286 mm lub 2286 x 1276 mm: 

- rdzenia z co najmniej sześciu płyt gipsowo-kartonowych typu F, o grubości nie mniejszej 

niż 6 x 12,5 mm albo z co najmniej czterech płyt Promatect®-H, o łącznej grubości  

nie mniejszej niż 55 mm, w okładzinach z blach stalowych (czarnych, ocynkowanych  

lub nierdzewnych) o grubości 1,0 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane zgodnie z rys. 43 ÷ 

49 i 54, 

- rdzenia jw., obłożonego z jednej lub z obu stron płytami ze skalnej wełny mineralnej  

o gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m³, w okładzinach z blach stalowych (czarnych,  

ocynkowanych lub nierdzewnych) o grubości 1,0 ÷ 1,5 mm; wypełnienie mocowane 

zgodnie z rys. 42. 

Powyższe wypełnienia mogą być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymo-

szczelnych. 

Jako okładziny w wypełnieniach nieprzeziernych powinny być stosowane stalowe blachy 

czarne gatunku S185, S235 JR, S275 JR lub S355 JR wg PN-EN 10025-2:2007, ocynkowane 

gatunku S220 GD, S250 GD, S280 GD, S320 GD lub S350 GD wg PN-EN 10346:2011 lub 

nierdzewne gatunku 1.4404 lub 1.4307 wg PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007. 

Płyty gipsowo-kartonowe typu F (wg PN-EN 520+A1:2012) i Promatect®-H (wg ETA-

06/0206) mogą mieć pionowe łączenia, przy czym połączenia w sąsiednich warstwach powinny 

być przesunięte względem siebie o nie mniej niż 400 mm. Płyty powinny być sklejone są ze sobą  

i przyklejone do blach okładzinowych przy pomocy kleju K84 lub K2000, firmy Promat. 

Płyty z wełny mineralnej skalnej powinny spełniać wymagania PN-EN 13162:2009. 

 

3.1.4. Listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe powinny być wykonywane: 

a) ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm: 

- ocynkowanej gatunku S250 GD+Z 275 MA wg PN-EN 10346:2011, o grubości powłoki 

cynkowej nie mniejszej niż 20 µm, 
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- nierdzewnej gatunku 1.4401 lub 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-

2:2007, o przekrojach i wymiarach zgodnych z rys. 10 i 13 (odchyłki wymiarowe listew  

powinny być zgodne z PN-EN 10162:2005), 

b) ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2010, stan T66 wg PN-EN 515:1996,  

o przekrojach i wymiarach zgodnych z rys.11, 12 i 13 (odchyłki wymiarowe listew powinny być 

zgodne z PN-EN 12020-2:2010). Listwy przyszybowe aluminiowe powinny spełniać 

wymagania określone w PN-EN 755-1:2009 i PN-EN 755-2:2010. 

 

3.1.5. Uszczelki.  Uszczelki, zgodne z p. 1, osadcze - wykonane z CR, EPDM, włókien 

ceramicznych lub z polietylenu (rys. 14), służące do mocowania wypełnień w drzwiach i ścianach 

oraz uszczelki przymykowe - wykonane z CR lub z EPDM (rys. 17, 18 i 94), powinny spełniać 

wymagania PN-EN 12365-1:2006. 

Uszczelki pęczniejące PROMASEAL®-PL (wg AT-15-4883/2013) i PROMASEAL®-CJ powinny 

być zgodne z rys. 16. 

 

3.1.6. Okucia.  Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONO-

MY® 60, o określonych klasach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, powinny być 

wyposażone w: 

- zawiasy (nie mniej niż 2 sztuki na skrzydło), zgodne z tablicą 2, spawane (rys. 26), przy-

kręcane - trójskrzydełkowe (rys. 27, 28 i 33) lub dwuskrzydełkowe (rys. 27), trójskrzy-

dełkowe ukryte VL-Band ST (rys. 27), podłogowe (rys. 29 i 32) z ramieniem (rys. 30 i 31), 

spełniające wymagania PN-EN 1935:2003/AC:2005, 

- zamek główny wpuszczany, zapadkowo – zasuwkowy, jednopunktowy, dwupunktowy lub 

trzypunktowy zgodny z tablicą 2, lub zamek elektryczny typu EL 420, EL 460, EL 461, EL 

480, EL 490, EL 426 lub EL 466 firmy ASSA-ABLOY, spełniający wymagania PN-EN 

12209:2005/AC:2006, mocowany zgodnie z rys. 84; w drzwiach przeciwpożarowych, 

wyposażonych w zamek jednopunktowy (dotyczy drzwi systemów ECONOMY® 50 (-10)  

i ECONOMY® 60), powinien być stosowany bimetalowy element ryglujący (rys. 25), 

mocowany zgodnie z rys. 85, oraz dodatkowo na skrzydle drzwiowym czynnym powinna 

być umieszczona uszczelka pęczniejąca zgodnie z rys. 86; w przypadku drzwi dymoszczel-

nych można stosować zamek jednopunktowy bez ryglującego elementu bimetalowego, 

- wkładki bębenkowe zgodne z tablicą 2, spełniające wymagania PN-EN 1303:2007/AC: 

2008, 

- rygiel skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych, zgodny z tablicą 2, mocowany zgodnie  

z rys. 84, 

- bolce stabilizujące, zgodne z tablicą 2 i rys. 22; mocowanie i rozmieszczenie bolców 

pokazano na rys. 87; w przypadku drzwi dymoszczelnych bolec stabilizujący nie jest 

wymagany, 
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- klamki z trzpieniem stalowym lub dźwignie antypaniczne, zgodne z tablicą 2, spełniające 

wymagania PN-EN 1906:2010, 

- zamykacze (z regulatorem kolejności zamykania, elektroblokadą, blokadą mechaniczną) 

typu: TS 5000, TS 4000, TS 3000, TS 2000, TS 1500, Boxer 2-4, Boxer 3-6 lub TS 550F 

firmy GEZE, TS 93, TS 92, TS 91, TS 83, TS 73, TS 72, TS 71 lub ITS 96 firmy DORMA, 

TS 11F, TS 12, TS 20, TS 31, TS 40, TS 41, TS 50, TS 51, TS 61 lub FTS 63R firmy ECO 

Schulte, GR 150 lub GR 200 firmy GROOM, 1100 lub MF 11200 firmy VACHETTE, 

OTS330, OTS530, OTS630 lub OTS730 firmy GU, spełniające wymagania PN-EN 1154: 

1999/AC:2010; przykładowe mocowania zamykaczy Boxer, ITS, TS 550 F pokazano na rys. 

89 i 90, 

- listwy opadające, zgodne z tablicą 2 i rys. 19 – w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

- regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych firmy GEZE, DORMA, 

ECO Schulte, VACHETTE lub firmy GU. 

Drzwi mogą być wyposażone w: 

- napęd drzwiowy typu: TSA 160 lub Slimdrive EMD-F firmy GEZE, CD 80 lub ED 200 firmy 

DORMA - w drzwiach dymoszczelnych, 

- dodatkowy zamek wpuszczany, zapadkowo – zasuwkowy, jednopunktowy, zgodny z tablicą 

2, mocowany zgodnie z rys. 84, spełniający wymagania PN-EN 12209:2005, 

- elektrozaczep awersyjny zamka głównego, zgodny z tablicą 2 lub typu 118F, 131, 141, 142 

albo 143 firmy eff-eff, mocowany zgodnie z rys. 84, 

- elektrozaczep rewersyjny typu 343, 342, 332 lub 331 współpracujący z zamkiem 

dodatkowym typu 807 firmy eff-eff, mocowany zgodnie z rys. 84, 

- przepusty kablowe typu 10312 lub 10314 firmy eff-eff, mocowane zgodnie z rys. 84, 

- akcesoria kontroli dostępu, np. kontaktrony, czytniki kart, zwory elektomagnetyczne. 

Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych innych okuć niż podano powyżej (z wyłą-

czeniem zamków zapadkowo-zasuwkowych, zawiasów i rygli skrzydła biernego) ale tego samego 

rodzaju, jest możliwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE lub znakiem 

budowlanym B i ich przydatność do zastosowania w takich drzwiach czy klapach została 

potwierdzona cyfrą 1 w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w normie lub aprobacie, 

co oznacza, że zostały przeprowadzone wymagane przez odpowiednią normę przedmiotową 

badania w tym zakresie. 

Zastosowane okucia zamienne powinny być dostosowane do masy skrzydła oraz obciążeń 

eksploatacyjnych, a także nie powinny powodować zmian w budowie drzwi. 

W przypadku drzwi o zwiększonej odporności na włamanie (dotyczy drzwi o określonych 

klasach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz ogólnego stosowania) powinny być 

stosowane zamki wieloryglowe, blachy zaczepowe zamka, płytki okuciowe i pozostałe 

wyposażenie oznaczone symbolem „RC3”, podane w tablicy 2. Rozmieszczenie klocków 

zabezpieczających i zestawów wzmacniających pokazano na rys. 88. 
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W drzwiach systemu ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60,  

o określonych klasach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, powinny być stosowane okucia 

i akcesoria podane w tablicy 2. 

Tablica 2 

Numer 
artykułu Opis 

1 2 
50010596 Gałka nierdzewna 
60008626 Zawias wrębowy mocowany wkrętami metrycznymi, stal nierdzewna 
60008627 Zawias wrębowy mocowany blachowkrętami, stal ocynkowana 
60008628 Zawias wrębowy mocowany wkrętami metrycznymi, stal ocynkowana 
60008629 Zawias wrębowy mocowany blachowkrętami, stal nierdzewna 
01.110.3500.426 Zamek zapadkowo-zasuwkowy 35mm, DIN lewy/prawy, 92 9, do drzwi 1 - lub 2 skrzydłowych, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
01.112.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ B, DIN prawy, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.113.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ B, DIN lewy, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.114.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN prawy, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.115.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.118.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ B, DIN prawy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.119.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ B, DIN lewy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.120.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN prawy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.121.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.130.3500.426 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem górnym 35mm, DIN prawy, 92 9 do drzwi 1-

skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.131.3500.426 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem górnym 35mm, DIN lewy, 92 9 do drzwi 1-skrzydłowych, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
01.132.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ E, DIN prawy, 92 9 do drzwi 1-skrzydłowych, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
01.133.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ E, DIN lewy, 92 9 do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
01.134.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ B, DIN prawy, 92 9 do drzwi 1-skrzydłowych, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
01.135.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ B, DIN lewy, 92 9 do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
01.136.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ E, DIN prawy, 92 9 do drzwi 2-skrzydłowych, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
01.137.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ E, DIN lewy, 92  9 do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
01.138.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ B, DIN prawy, 92 9 do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
01.139.3500.426 Zamek przeciwpaniczny z ryglem górnym, typ B, DIN lewy, 92  9 do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
01.140.3500.426 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm, 92 9, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.141.0000.010 Zapadka górna, blacha czołowa stal ocynkowana 
01.142.0000.550 Element ryglujący zapadki górnej 01.141.0000.550 
01.144.3500.426 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm, 92 9, kąt obrotu 35°, pręt M6, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
01.146.3500.426 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm z elektrozaczepem, 92 9, kąt obrotu 35°, pręt 

M6, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.150.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN prawy, 92 9, samoryglujący, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
01.151.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, samoryglujący, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
01.152.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN prawy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
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01.153.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa 
stal nierdzewna 

01.154.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, samoryglujący, elektromotoryczny, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

01.155.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, samoryglujący, elektromotoryczny, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

01.156.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN prawy, 92 9, do drzwi 2-dwuskrzydłowych, 
samoryglujący, elektromotoryczny, blacha czołowa stal nierdzewna 

01.157.3500.426 Zamek przeciwpaniczny 35mm, typ E, DIN lewy, 92 9, do drzwi 2-dwuskrzydłowych, 
samoryglujący, elektromotoryczny, blacha czołowa stal nierdzewna 

01.182.3500.426 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm,  9, pręt M5, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.324.3500.010 Rygiel automatyczny skrzydła biernego 35mm, blacha czołowa stal ocynkowana 
01.324.3500.426 Rygiel automatyczny skrzydła biernego 35mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.325.3529.426 Rygiel automatyczny skrzydła biernego 35mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.326.3500.010 Zamek zapadki górnej rygla skrzydła biernego 35mm, blacha czołowa stal ocynkowana 
01.326.3500.426 Zamek zapadki górnej rygla skrzydła biernego 35mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.327.0000.505 Element ryglujący zapadki górnej 01.326.3500.010/426 
01.407.3500.010 Zamek dodatkowy zasuwkowy 35mm, blacha czołowa stal ocynkowana 
01.407.3500.426 Zamek dodatkowy zasuwkowy 35mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
01.680.9200.114 Dźwignia przeciwpaniczna 92mm EN 1125 9, DIN prawa, aluminium 
01.681.9200.114 Dźwignia przeciwpaniczna 92mm EN 1125 9, DIN lewa, aluminium 
01.682.9200.114 Dźwignia przeciwpaniczna 92mm EN 1125 9, DIN prawa, aluminium 
01.683.9200.114 Dźwignia przeciwpaniczna 92mm EN 1125 9, DIN lewa, aluminium 
01.690.0040.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 500÷649mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.690.0050.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 650÷799mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.690.0000.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 800÷950mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.690.0010.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 951÷1100mm, DIN 
prawa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.690.0020.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 1101÷1250mm, DIN 
prawa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.690.0030.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, >1250mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0040.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 500÷649mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0050.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 650÷799mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0000.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 800÷950mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0010.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 951÷1100mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0020.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, 1101÷1250mm, DIN 
lewa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.691.0030.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 22°, >1250mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.692.0040.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 500÷649mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.692.0050.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 650÷799mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 
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01.692.0000.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 800÷950mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.692.0010.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 951÷1100mm, DIN 
prawa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.692.0020.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 1101÷1250mm, DIN 
prawa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.692.0030.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, >1250mm, DIN prawa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0040.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 500÷649mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0050.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 650÷799mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0000.xxx 
 
 

Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 800÷950mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0010.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 951÷1100mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0020.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, 1101÷1250mm, DIN 
lewa, aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.693.0030.xxx Listwa naciskowa przeciwpaniczna skrzydła biernego 9, kąt obrotu 35°, >1250mm, DIN lewa, 
aluminium, .112-E4/C-0 elox., .198-efekt stal nierdzewna, .255-malowane RAL 9016, .267-
malowane RAL 9006, .295-malowane RAL, .299-wykończenie specjalne 

01.724.2400.010 Blacha zaczepowa zamka głównego, 225x24x3mm, DIN lewa/prawa, stal ocynkowana 
01.724.2400.426 Blacha zaczepowa zamka głównego, 225x24x3mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
01.725.2400.426 Blacha zaczepowa zamka głównego do elektrozaczepu, 225x24x3mm, DIN lewa/prawa, stal 

nierdzewna 
01.726.2400.010 Blacha zaczepowa zapadki górnej 01.141.0000.550, stal ocynkowana 
01.726.2400.426 Blacha zaczepowa zapadki górnej 01.141.0000.550, stal nierdzewna 
01.820.2400.010 Blacha zaczepowa zapadki górnej zamka z ryglowaniem górnym, stal ocynkowana 
01.821.0000.010 Zakończenie pręta zamka z ryglowaniem górnym, stal ocynkowana 
01.822.0000.010 Tuleja górna prowadząca pręt zamka z ryglowaniem górnym, stal ocynkowana 
01.824.3500.010 Prowadzenie pręta zamka z ryglowaniem górnym, stal ocynkowana 
01.825.1500.010 Pręt ryglujący górny Ø 6mm zamka z ryglowaniem górnym, długość 1,55m, stal ocynkowana 
01.825.2000.010 Pręt ryglujący górny Ø 6mm zamka z ryglowaniem górnym, długość 2m, stal ocynkowana 
01.826.1000.010 Pręt ryglujący górny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 1m, stal ocynkowana 
01.826.1500.010 Pręt ryglujący górny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 1,5m, stal ocynkowana 
01.826.2000.010 Pręt ryglujący górny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 2m, stal ocynkowana 
01.827.1000.010 Pręt ryglujący dolny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 1m, stal ocynkowana 
01.827.1500.010 Pręt ryglujący dolny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 1,5m, stal ocynkowana 
01.827.2000.010 Pręt ryglujący dolny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 2m, stal ocynkowana 
01.830.0000.426 Gniazdo podłogowe z regulacją +/- 2,5mm, stal nierdzewna 
01.831.0000.010 Zakończenie pręta dolnego rygla skrzydła biernego, stal ocynkowana 
01.832.0000.010 Element przejściowy do pręta górnego, stal ocynkowana 
01.833.0000.010 Element przejściowy do pręta dolnego, stal ocynkowana 
02.120.2100.112 Klamka jednostronna 74x150mm, 9, aluminiowa 
02.120.2100.426 Klamka jednostronna 74x150mm, 9, nierdzewna 
02.250.0100.112 Gałka 106x97mm, 8, aluminiowa 
02.250.0100.426 Gałka 106x97mm, 8, nierdzewna 
02.318.0191.112 Rozeta owalna wkładki jednostronna, aluminiowa 
02.318.0191.426 Rozeta owalna wkładki jednostronna, nierdzewna 
02.830.2130.010 Rdzeń klamki, 9, długość 130mm 
04.302.2563.010 Zawias przykręcany 3-częściowy, 25mm, DIN lewy/prawy, stal ocynkowana 
04.302.3663.010 Zawias przykręcany 3-częściowy, 36mm, DIN lewy/prawy stal ocynkowana 
04.306.2563.010 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN prawy stal ocynkowana 
04.306.3663.010 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 36mm, DIN prawy stal ocynkowana 
04.307.2563.010 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN lewy stal ocynkowana 
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04.307.3663.010 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 36mm, DIN lewy stal ocynkowana 
04.345.0025.010 Śruba mocująca zawias przykręcany 3-częściowy, stal ocynkowana 
04.402.2563.405 Zawias przykręcany 3-częściowy, 25mm, DIN lewy/prawy, stal nierdzewna 
04.402.2563.426 Zawias przykręcany 3-częściowy, 25mm, DIN lewy/prawy, stal nierdzewna 
04.404.2563.405 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN prawy, stal nierdzewna 
04.404.2563.426 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN prawy, stal nierdzewna 
04.405.2563.405 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN lewy, stal nierdzewna 
04.405.2563.426 Zawias przykręcany (wzmocniony) 3-częściowy, 25mm, DIN lewy, stal nierdzewna 
04.415.0025.405 Śruba mocująca zawias przykręcany 3-częściowy, stal nierdzewna 
07.210.2500.010 Pręt ryglujący górny/dolny Ø 10mm rygla skrzydła biernego, długość 2,5m, dwa końce 

gwintowane, stal ocynkowana 
07.230.0000.310 Gniazdo podłogowe, mosiądz ocynkowany 
07.340.0000.010 Rygiel dwustronny skrzydła biernego, blacha czołowa stal ocynkowana 
07.340.0000.426 Rygiel dwustronny skrzydła biernego, blacha czołowa stal nierdzewna 
450.024 Wkręt samogwintujący M4x7 do 400.021Z, stal ocynkowana 
455.405 Uszczelka z poliamidu dla drzwi 2-skrzydłowych (dymoszczelnych) 
550.010 Wkręt samowiercący Ø 4,2x41mm, stal ocynkowana 
550.200 Zawias spawany Ø 20x180mm, stal 
550.206 Podkładka maskująca, stal chromowana 
550.211 Zawias podłogowy - górny, DIN lewy/prawy 
550.212 Ramię do zamykacza lub zawiasu podłogowego, DIN lewy/prawy 
550.220 Zawias podłogowy - dolny lewy, stal ocynkowana 
550.222 Zawias podłogowy - dolny prawy, stal ocynkowana 
550.229 Zawias spawany Ø 20x180mm z regulacją wysokości, stal 
550.230 Zawias przykręcany 150mm z regulacją 3D, aluminium – tylko do drzwi dymoszczelnych 
550.231 Zawias przykręcany 150mm z regulacją 3D, aluminium – tylko do drzwi dymoszczelnych 
550.238 Zawias spawany Ø 20x180mm, stal 
550.250 Zawias przykręcany, stal ocynkowana 
550.251 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 550mm 
550.252 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 680mm 
550.253 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 830mm 
550.254 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 980mm 
550.255 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 1130mm 
550.256 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 1280mm 
550.257 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 1430mm 
550.276 Zawias spawany Ø 20x180mm z regulacją 3D, stal 
550.286 Zawias przykręcany, stal nierdzewna 
550.288 Kieszeń zamka, stal ocynkowana 
550.290 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, długość 400mm 
550.314 Klamka jednostronna 146x76mm,  9 z rdzeniem, aluminiowa 
550.316 Klamka jednostronna 146x76mm,  9, aluminiowa 
550.322 Wkręt samogwintujący M5x12, stal nierdzewna 
550.327 Rdzeń klamki  9, długość 100mm 
550.328 Rdzeń klamki  9, długość 110mm  
550.329 Rdzeń klamki 9, długość 120mm 
550.330 Rdzeń klamki 9, długość 65mm 
550.332 Pochwyt nierdzewny 1-stronny 400mm 
550.334 Pochwyt nierdzewny 1-stronny 300mm 
550.347 Klamka obustronna 153x64mm, 9, nierdzewna 
550.348 Klamka jednostronna 153x64mm, 9, nierdzewna 
550.349 Klamka obustronna 160x80,  9, nierdzewna 
550.350 Klamka jednostronna 160x80mm,  9, nierdzewna 
550.354 Rozeta owalna wkładki Ø 22mm, stal nierdzewna 
550.355 Rozeta owalna wkładki Ø 17mm, stal nierdzewna 
550.356 Rdzeń klamki  9, długość 110mm 
550.373 Pręt ryglujący Ø 10mm 
550.375 Wkręt ocynkowany M5x16 
550.376 Wkręt samowiercący Ø 4,8x20 nierdzewny 
550.380 Zamykacz ITS96 3-6 
550.381 Szyna G 96 N do ITS96, DIN lewa 
550.382 Szyna G 96 N do ITS96, DIN prawa 
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550.383 Szyna G 96 EMF z blokadą położenia otwarcia do  ITS96, DIN lewa 
550.384 Szyna G 96 EMF z blokadą położenia otwarcia do  ITS96, DIN prawa 
550.385 Szyna RKZ G 96 GSR do ITS96 
550.386 Szyna RKZ G 96 GSR-EMF z blokadą położenia otwarcia do ITS96 
550.387 Zabierak MK 397 do RKZ, stal ocynkowana 
550.396 Zawias podłogowy -  dolny lewy, stal ocynkowana 
550.397 Zawias podłogowy -  dolny prawy, stal ocynkowana 
550.398 Ramię do zamykacza lub zawiasu podłogowego, DIN lewy/prawy 
550.404 Bolec stabilizujący skrzydło drzwiowe ECONOMY® 50 (-8), stal ocynkowana 
550.455 Pręt górny rygla długość 1,5m M8, stal ocynkowana 
550.454 Wkręt samowiercący Ø 4,2x67mm, stal ocynkowana 
550.456 Wkręt samogwintujący M5x12 ocynkowany 
550.458 Gniazdo podłogowe, mosiądz ocynkowany 
550.499 Blacha zamykająca gr. 1,5mm, stal 
550.667 Zamykacz ITS96 3-6 
550.660 Zamykacz ITS96 3-6 
550.661 Szyna G 96 N do ITS96, DIN lewa 
550.662 Szyna G 96 N do ITS96, DIN prawa 
550.663 Szyna G 96 EMF z blokadą położenia otwarcia do ITS96, DIN lewa 
550.664 Szyna G 96 EMF z blokadą położenia otwarcia do ITS96, DIN prawa 
550.665 Szyna RKZ G 96 GSR do ITS96 
550.666 Szyna RKZ G 96 GSR-EMF z blokadą położenia otwarcia do ITS96 
550.668 Zamykacz ITS96 3-6 
550.672 Połączenie szyn zamykacza ITS 
550.678 Zabierak MK 396 do drzwi 2-skrzydłowych, stal ocynkowana 
554.028 Wkręt ocynkowany M5x22 samogwintujący 
555.004 Nakładka mocująca przykręcana, stal ocynkowana 
555.006 Nakładka mocująca przykręcana, RC3, stal ocynkowana 
555.007 Bimetal dla ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 
555.132 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.134 Prowadnica pręta ryglującego, stal nierdzewna 
555.136 Gniazdo podłogowe, stal nierdzewna 
555.180 Zamek zapadkowo-zasuwkowy, DIN lewy/prawy 35mm, Ø 22mm, 94  9, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.181 Zamek zapadkowo-zasuwkowy, DIN lewy/prawy 35mm, Ø 17mm, 92 9, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.182 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.183 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.184 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 17mm, 929, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.185 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 17mm, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.186 Zamek przeciwpaniczny typ E, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.187 Zamek przeciwpaniczny typ E, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 92 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.188 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.189 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.190 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 17mm, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.191 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 17mm, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.192 Zamek przeciwpaniczny typ E, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.193 Zamek przeciwpaniczny typ E, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 92 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.194 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, 94  9, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
555.195 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, 94  9, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
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555.196 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, 92 9, blacha czołowa 
stal nierdzewna 

555.197 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym DIN prawy, Ø 17mm, 92 9, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.198 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, 94  9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.199 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ B, 94  9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.200 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ B, 929, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.201 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.202 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, typ E, 94  9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.203 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ E, 94  9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.204 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.205 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.206 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, typ B, 94  9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.207 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ B, 94  9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.208 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.209 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.210 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, typ E, 94  9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.211 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ E, 94  9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.212 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.213 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.214 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.215 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.216 Pręt ryglujący górny zamka z ryglowaniem górnym, dla wysokości skrzydła <2,5m, stal 

ocynkowana 
555.217 Pręt ryglujący górny zamka z ryglowaniem górnym, dla wysokości skrzydła 2,5÷2,75m, stal 

ocynkowana 
555.218 Pręt ryglujący górny zamka z ryglowaniem górnym dla wysokości skrzydła 2,75÷3,0m, stal 

ocynkowana 
555.219 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.221 Pręt dolny rygla długość 1,5m M8, stal ocynkowana 
555.223 Bolec stabilizujący skrzydło drzwiowe Ø 10x19mm ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, stal 

ocynkowana 
555.224 Blacha zaczepowa zamka głównego, 182x38x2mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.226 Zawias spawany Ø 20x180mm z regulacją wysokości, stal nierdzewna 
555.227 Zawias spawany Ø 20x180mm z regulacją 3D, stal nierdzewna 
555.255 Bolec stabilizujący skrzydło drzwiowe Ø 10x69mm ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60, stal 

nierdzewna 
555.260 Zawias spawany Ø 20x180mm z regulacją wysokości, stal nierdzewna 
555.261 Zawias spawany nierdzewny Ø 20x180mm z regulacją 3D, stal nierdzewna 
555.267 Zawias spawany Ø 20x230mm z regulacją wysokości, stal 
555.268 Zawias spawany Ø 20x230mm z regulacją 3D, stal 
555.279 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.280 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.281 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.296 Zamykacz ITS96 2-4 
555.297 Nitonakrętka M5, stal ocynkowana 
555.298 Nitonakrętka M6, stal nierdzewna 
555.330 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 1850÷2045 mm, Ø 17, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 
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555.331 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 2035÷2230 mm, Ø 17, DIN 
lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 

555.332 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 2194÷2385 mm, Ø 17, DIN 
lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 

555.333 Przedłużenie blachy czołowej zamka wieloryglowego, długość 400mm, blacha czołowa stal 
nierdzewna, RC3 

555.334 Blacha zaczepowa zamka głównego, stal nierdzewna, RC3 
555.335 Blacha zaczepowa zamka dodatkowego, stal nierdzewna, RC3 
555.337 Zabezpieczenie przed obrotem do zamków dodatkowych, stal ocynkowana, RC3 
555.338 Ochrona wkładki kluczowej Ø 17 przed rozwiercaniem, stal hartowana powłoka niklowana, RC3 
555.340 Klocek zabezpieczający do ryglowania wręgowego, stal nierdzewna, RC3 
555.342 Zestaw wzmacniający do drzwi 2 skrzydłowych, stal ocynkowana, RC3 
555.343 Ochrona wkładki kluczowej Ø 22 przed rozwiercaniem, stal hartowana powłoka niklowana, RC3 
555.345 Zawias przykręcany wrębowy, stal nierdzewna 
555.366 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 275÷400mm 
555.367 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 400÷550mm 
555.368 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 550÷700mm 
555.369 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 700÷850mm 
555.370 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 850÷1000mm 
555.371 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 1000÷1150mm 
555.372 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 1150÷1300mm 
555.373 Listwa opadająca do drzwi dymoszczelnych, 1300÷1450mm 
555.380 Rygiel automatyczny dwustronny skrzydła biernego M6, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.381 Rygiel automatyczny dwustronny skrzydła biernego M6, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 
555.384 Rygiel dwustronny skrzydła biernego M6, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.385 Zestaw przyłączeniowy do 555.380 i 555.389 
555.387 Pręt górny rygla Ø 10x2 M6, długość 1,5m, stal ocynkowana + zatyczka 
555.388 Pręt górny rygla Ø 10x2 M6, długość 2m, stal ocynkowana + zatyczka 
555.389 Pręt dolny rygla Ø 10 M6, długość 1,5m, stal ocynkowana, ECONOMY® 60, RC3 
555.390 Pręt dolny rygla Ø 10 M6, długość 1,5m, stal ocynkowana powierzchniowo hartowana, RC3 
555.391 Rygiel dwustronny skrzydła biernego M6, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.394 Zamek zwrotny EN 179, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.395 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego, DIN lewy/prawy, 9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.490 Wkręt samogwintujący M5x12, stal ocynkowana 
555.500 Dźwignia przeciwpaniczna nierdzewna 
555.501 Dźwignia przeciwpaniczna aluminiowa 
555.502 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.503 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.504 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.505 Rozeta owalna klamki nierdzewna 
555.506 Rozeta owalna wkładki Ø 17 nierdzewna 
555.507 Rozeta owalna ślepa nierdzewna 
555.508 Rdzeń klamki 9, długość 70mm 
555.510 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 110mm 
555.511 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 35+50mm 
555.512 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 95mm 
555.513 Gałka nierdzewna 
555.514 Gałka nierdzewna 
555.515 Wkręt samogwintujący M5x16 ocynkowany 
555.516 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm, DIN lewy, 9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.517 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 35mm, DIN prawy,  9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.518 Elektrozaczep 12/24V AC/DC, DIN lewy 
555.519 Elektrozaczep 12/24V AC/DC, DIN prawy 
555.520 Zamek skrzydła biernego,  9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.521 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.523 Listwa naciskowa przeciwpaniczna, 9, długość 1208mm, aluminium 
555.524 Listwa naciskowa przeciwpaniczna,  9, długość 1400mm, aluminium 
555.525 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 54mm pod elektrozaczep, stal nierdzewna, 9, DIN 

lewy 
555.526 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego 54mm pod elektrozaczep, stal nierdzewna, 9, DIN 

prawy 
555.527 Zapadka górna, blacha czołowa stal nierdzewna 
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555.528 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.530 Zamek wieloryglowy do drzwi o wysokości do 2500mm, Ø 22mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.531 Zamek wieloryglowy do drzwi o wysokości do 2500mm, Ø 17mm, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.532 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości do 2500mm, Ø 22mm, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.533 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości do 2500mm, Ø 17mm, RC3, 

blacha czołowa stal nierdzewna 
555.534 Blacha zaczepowa 3 szt., DIN lewa, stal nierdzewna 
555.535 Blacha zaczepowa 3 szt., DIN prawa, stal nierdzewna 
555.540 Blacha zaczepowa zamka głównego, 240x40(28)x3mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.542 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.543 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE z sygnałem zwrotnym, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.544 Elektrozaczep 332 AKRR 24V DC z sygnałem zwrotnym, DIN lewy/prawy, z zamkiem 

zapadkowym do drzwi ewakuacyjnych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.545 Rdzeń klamki dzielony  9, długość 120mm 
555.546 Zapadka górna z blachą zaczepową, blachy czołowe stal nierdzewna 
555.547 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.548 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, eR, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.549 Elektrozaczep 332U AKRR 24V DC, z sygnałem zwrotnym, DIN lewy/prawy, z zamkiem 

zapadkowym do drzwi ewakuacyjnych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.550 Elektrozaczep górny 12-24 V, AC/DC, eE, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.551 Elektrozaczep górny 12-24 V, AC/DC, eE, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.554 Elektrozaczep górny 10-24 V, AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi dymoszczelne 
555.555 Elektrozaczep górny 10-24 V, AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi dymoszczelne 
555.558 Elektrozaczep 332U AKRR 24V DC, z sygnałem zwrotnym, DIN lewy/prawy, z zamkiem 

zapadkowym do drzwi ewakuacyjnych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.559 Elektrozaczep górny 12-24 V, AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.560 Elektrozaczep górny 12-24 V, AC/DC, eE, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal 

nierdzewna 
555.563 Elektrozaczep górny 10-24 V, AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi dymoszczelne 
555.564 Elektrozaczep górny 10-24 V, AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi dymoszczelne 
555.565 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy do drzwi 1- i 2-skrzydłowych, blacha czołowa 

stal nierdzewna 
555.566 Blach zaczepowa zamka głównego, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.567 Blach zaczepowa zamka górna, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.568 Blach zaczepowa zamka górna, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.570 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN lewy, stal ocynkowana 
555.571 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN prawy, stal ocynkowana 
555.572 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN lewy, stal nierdzewna 
555.573 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN prawy, stal nierdzewna 
555.574 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN lewy, stal ocynkowana 
555.575 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN prawy, stal ocynkowana 
555.576 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN lewy, stal nierdzewna 
555.577 Zawias przykręcany z regulacją 3D, DIN prawy, stal nierdzewna 
555.580 Rozeta owalna klamki nierdzewna 
555.581 Rozeta owalna wkładki Ø 17 nierdzewna 
555.582 Rozeta owalna ślepa nierdzewna 
555.583 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 55+55mm 
555.584 Rdzeń klamki 9, długość 110mm 
555.585 Rdzeń klamki 9, długość 70mm 
555.586 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.587 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.588 Klamka jednostronna nierdzewna, 9 
555.589 Gałka nierdzewna 
555.590 Gałka nierdzewna 
555.591 Rdzeń klamki 9, długość 100mm 
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555.592 Rdzeń klamki 9, długość 120mm 
555.593 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 50+50mm 
555.594 Rdzeń klamki dzielony 9, długość 120mm 
555.600 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.601 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.602 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.603 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 17, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.604 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 2686÷3000 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.605 Zamek wieloryglowy zapadkowo-zasuwkowy, do drzwi o wysokości 2686÷3000 mm, Ø 17, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.606 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.607 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.608 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.609 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 22, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.610 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.611 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.612 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 17, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.613 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 17, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.614 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.615 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.616 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.617 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 22, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.618 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.619 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.620 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 17, DIN 

lewy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.621 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 2286÷2685 mm, Ø 17, DIN 

prawy, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.622 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.623 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.624 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 22, DIN lewy, do 

drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.625 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 22, DIN prawy, do 

drzwi 1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.626 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

lewy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.627 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 

prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.628 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 17, DIN lewy, do 

drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.629 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ B, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 17, DIN prawy, do 

drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.630 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 

lewy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 
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555.631 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 22, DIN 
prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.632 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 22, DIN lewy, do 
drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.633 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 22, DIN prawy, do 
drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.634 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 
lewy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.635 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości 1900÷2285 mm, Ø 17, DIN 
prawy, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.636 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 17, DIN lewy, do 
drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.637 Zamek wieloryglowy przeciwpaniczny typ E, do drzwi o wysokości ≥2286 mm, Ø 17, DIN prawy, do 
drzwi 2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.640 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego zamka wieloryglowego 555.622 ÷ 637, DIN lewy/prawy, 
9, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.643 Blacha zaczepowa zamka głównego zapadkowo-zasuwkowego wieloryglowego, 200x38x2mm, 
DIN lewa, stal nierdzewna 

555.644 Blacha zaczepowa zamka głównego zapadkowo-zasuwkowego wieloryglowego, 200x38x2mm, 
DIN prawa, stal nierdzewna 

555.645 Blacha zaczepowa zamka głównego wieloryglowego, 200x38x2mm, DIN lewa, stal nierdzewna 
555.646 Blacha zaczepowa zamka głównego wieloryglowego, 200x38x2mm, DIN prawa, stal nierdzewna 
555.647 Blacha zaczepowa zamka głównego zapadkowo-zasuwkowego wieloryglowego, 200x28x2mm, 

DIN lewa, stal nierdzewna 
555.648 Blacha zaczepowa zamka głównego zapadkowo-zasuwkowego wieloryglowego, 200x28x2mm, 

DIN prawa, stal nierdzewna 
555.649 Blacha zaczepowa zamka głównego wieloryglowego, 200x28x2mm, DIN lewa, stal nierdzewna 
555.650 Blacha zaczepowa zamka głównego wieloryglowego, 200x28x2mm, DIN prawa, stal nierdzewna 
555.651 Blacha zaczepowa zamka dodatkowego wieloryglowego, 95x38x2mm, DIN lewa/prawa, stal 

nierdzewna 
555.652 Blacha zaczepowa zamka dodatkowego wieloryglowego, 95x28x2mm, DIN lewa/prawa, stal 

nierdzewna 
555.671 Zamykacz Boxer 2-4 
555.673 Zamykacz Boxer 3-6 
555.682 Szyna do GEZE Boxer, DIN lewa/prawa 
555.685 Szyna do GEZE Boxer E z blokadą położenia otwarcia, DIN lewa/prawa 
555.689 Szyna GEZE Boxer ISM z blokadą położenia otwarcia do GEZE Boxer, DIN lewa/prawa 
555.692 Szyna GEZE Boxer E-ISM z blokadą położenia otwarcia do GEZE Boxer, DIN lewa/prawa 
555.696 Listwa naciskowa przeciwpaniczna 9, 858÷1208mm, DIN lewa/prawa, aluminium 
555.697 Listwa naciskowa przeciwpaniczna 9, 1209÷1400mm, DIN lewa/prawa, aluminium 
555.698 Listwa naciskowa przeciwpaniczna 9, 858÷1208mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.699 Listwa naciskowa przeciwpaniczna 9, 1209÷1400mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.728 Blacha zaczepowa elektrorygla 555.472 ÷ 555.474, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.800 Zamek zapadkowo-zasuwkowy, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94 9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.801 Zamek zapadkowo-zasuwkowy, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 94 9, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.802 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.803 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.804 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.805 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.806 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.807 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 1-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.808 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.809 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.810 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
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555.811 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN prawy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.812 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.813 Zamek przeciwpaniczny typ B, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 94 9, do drzwi 2-skrzydłowych, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.814 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, 94  9, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.815 Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, 94  9, blacha 
czołowa stal nierdzewna 

555.816 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, typ B, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.817 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ B, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.818 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.819 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 1-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.820 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, typ E, 92 9, do drzwi 
1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.821 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 
1-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.822 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 22mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.823 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 22mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.824 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.825 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN prawy, Ø 17mm, typ B, 92 9, do drzwi 2-
skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.826 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 22mm, typ E, 92 9, do drzwi 
2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.827 Zamek przeciwpaniczny z ryglowaniem górnym, DIN lewy/prawy, Ø 17mm, typ E, 92 9, do drzwi 
2-skrzydłowych, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.828 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego zamka głównego 555.808÷813 i 555.822÷827, DIN 
lewy/prawy, 9, blacha czołowa stal nierdzewna 

555.831 Blacha zaczepowa zamka głównego, 240x28x3mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.832 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.833 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, eR, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.834 Elektrozaczep 10-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi 

dymoszczelne 
555.835 Elektrozaczep 10-24V AC/DC, eE, eR, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna – tylko 

drzwi dymoszczelne 
555.836 Blacha zaczepowa zamka głównego, 182x38x3mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.837 Blacha zaczepowa zamka głównego, 240x28x3mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
555.838 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.839 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, eE, eR, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna 
555.840 Elektrozaczep 10-24V AC/DC, eE, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna – tylko drzwi 

dymoszczelne 
555.841 Elektrozaczep 10-24V AC/DC, eE, eR, DIN lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna – tylko 

drzwi dymoszczelne 
555.850 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego dla elektrozaczepu 555.852, DIN lewy,  9, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.851 Zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego dla elektrozaczepu 555.852, DIN prawy,  9, blacha 

czołowa stal nierdzewna 
555.852 Elektrozaczep 12-24V AC/DC, DIN lewy/prawy,  
557.046 Wkręt ocynkowany M5x12 samogwintujący 
597.041 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 1850÷2045 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 
597.042 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 2035÷2230 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 
597.043 Zamek wieloryglowy antywłamaniowy, do drzwi o wysokości 2194÷2385 mm, Ø 22, DIN 

lewy/prawy, blacha czołowa stal nierdzewna, RC3 
555.905 Uszczelka silikonowa dla listwy opadającej 555.366÷555.373, długość 1500mm 
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B44149C Blacha zaczepowa zamka głównego, 190x40x3mm, DIN lewa/prawa, stal ocynkowana 
B44149N Blacha zaczepowa zamka głównego, 182x38x2,5mm, DIN lewa/prawa, stal nierdzewna 
K4TP Gniazdo podłogowe, mosiądz elementy widoczne ocynkowane 
VL-BAND ST Zawias przykręcany trójskrzydełkowy ukryty, DIN lewy/prawy, aluminium 

 

 W drzwiach systemu ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 ogólnego 

stosowania, poza okuciami i akcesoriami wymienionymi w tablicy 2, mogą być również stosowane 

inne okucia i akcesoria, dopuszczone do obrotu. 

 

3.2. Wykonanie 

 

3.2.1. Złącza konstrukcyjne. Połączenia kształtowników ościeżnic i ram skrzydeł lub ścian 

w narożach typu L wykonywane są jako spawane, typu T i czołowe - jako spawane lub skręcane 

(rys. 39 ÷ 41). 

 

3.2.2. Osadzanie uszczelek przymykowych.  Uszczelki przymykowe należy osadzać bez 

naprężania, w kanale przylgi skrzydła na całej długości krawędzi pionowych i górnej skrzydła oraz  

w kanale przylgi ościeżnicy na całej długości stojaków i nadproża ościeżnicy. Uszczelki przylgowe 

(rys. 17, 18 i 94) powinny być cięte w narożach pod kątem 45°. Rozmieszczenie uszczelek pokazano 

na rys. 75 ÷ 80, 94 i 96 ÷ 98. 

 

3.2.3. Odwodnienie.  Elementy do odprowadzenia wody i odpowietrzające (rys. 24) powinny 

być umieszczane w ściankach kształtowników w poziomych kształtownikach drzwi i ścian 

zewnętrznych – z wyłączeniem drzwi dymoszczelnych, zgodnie z rys. 53. W każdym polu szklenia 

powinny być umieszczone co najmniej 2 elementy odwadniające, a rozstaw pomiędzy nimi nie 

powinien być większy niż 600 mm. W drzwiach i ścianach zewnętrznych uszczelki przyszybowe  

z EPDM (nr kat. 455.024, 455.027, 455.019) lub z CR (nr kat. 455.036) powinny być sklejone  

w miejscach połączeń klejem do EPDM lub CR, zaś połączenia kształtowników konstrukcyjnych  

w narożach i typu T powinny być dodatkowo uszczelnione silikonem zgodnie z rys. 53. Uszczelki  

z włókien ceramicznych lub z polietylenu powinny być po obwodzie uszczelnione, zgodnie z rys. 43 

÷ 48, 50 i 52, silikonem do zastosowań zewnętrznych. 

 

3.2.4. Osadzanie wypełnie ń. Wypełnienia w ramach skrzydeł drzwiowych i w ścianach 

powinny być osadzane i mocowane zgodnie z p. 1 i rys. 43 ÷ 52 i 54. 
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3.3. Właściwo ści techniczne drzwi 

 

3.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 1. Odchyłki wymiarów skrzydeł 

drzwi nie powinny przekraczać wartości odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 

1529:2001. Odchyłki wymiarów ościeżnic nie powinny przekraczać wartości odchyłek dopusz-

czalnych podanych w ZUAT-15/III.16/2007. 

 

3.3.2. Prostok ątność skrzydła. Odchyłki od prostokątności naroży skrzydeł nie powinny 

przekraczać wartości odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001. 

 

3.3.3. Płasko ść skrzydła.  Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła (w odniesieniu do 

zwichrowania, wygięcia i wyboczenia skrzydła) nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych 

dla klasy tolerancji 3, zaś płaskości miejscowej dla klasy tolerancji 1 wg PN-EN 1530:2001. 

 

3.3.4. Prawidłowo ść działania skrzydeł. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu 

powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych 

elementów okuć powinno przebiegać płynnie, bez zacięć. Uszczelki przylgowe powinny ściśle 

przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstruk-

cyjnymi. 

 

3.3.5. Wartości sił operacyjnych.  Wartości sił operacyjnych nie powinny przekraczać 

wartości dopuszczalnych (maksymalnych) dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2005 (tylko przy  

odłączonym zamykaczu). W przypadku drzwi z urządzeniami zamykającymi co najmniej klasa 1 

wg PN-EN 12217:2005. 

 

3.3.6. Odporno ść na obci ążenie statyczne pionowe, działaj ące w płaszczy źnie 

skrzydła.  Odkształcenia trwałe, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 

wytrzymałości mechanicznej (w przypadku drzwi o wymiarach większych niż 1465 x 3000 mm) lub 4 

(przypadku drzwi o wymiarach nie większych niż 1465 x 3000 mm), powstałe w wyniku obciążenia 

skrzydła siłą skupioną odpowiednio 800 N i 1000 N, działającą w płaszczyźnie skrzydła, zgodnie  

z PN-EN 947:2000, nie powinny przekroczyć 1,0 mm oraz obniżyć właściwości funkcjonalnych  

i sprawności działania drzwi. 

 

3.3.7. Wytrzymało ść na skr ęcanie statyczne. Odkształcenie trwałe naroża, zgodnie z wy-

maganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 wytrzymałości mechanicznej (w przypadku drzwi  

o wymiarach większych niż 1465 x 3000 mm) lub 4 (przypadku drzwi o wymiarach nie większych niż 
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1465 x 3000 mm), powstałe w wyniku obciążenia siłą skupioną odpowiednio 300 N i 350 N, 

działającą zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno przekroczyć 2,0 mm. Po badaniu drzwi 

powinny zachować prawidłowość działania. 

 

3.3.8. Odporno ść na uderzenie ciałem mi ękkim i ci ężkim. Odkształcenia trwałe, zgod-

nie z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 wytrzymałości mechanicznej (w przypadku drzwi 

o wymiarach większych niż 1465 x 3000 mm) lub 4 (przypadku drzwi o wymiarach nie większych niż 

1465 x 3000 mm), powstałe w wyniku działania na skrzydła obciążenia udarowego o energii 

uderzenia odpowiednio 120 J i 180 J, zgodnie z PN-EN 949:2000, nie powinny przekraczać  

2,5 mm. Nie powinny występować uszkodzenia konstrukcji drzwi oraz pęknięcia powłoki malarskiej 

skrzydła. Po badaniu drzwi powinny zachować sprawność działania. 

 

3.3.9. Odporno ść na uderzenie ciałem twardym. Średnia głębokość trwałych wgłębień, 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001, powstałych po uderzeniach z energią 5 J i 8 J, 

wykonanych zgodnie z PN-EN 950:2000 odpowiednio dla klasy 3 wytrzymałości mechanicznej  

(w przypadku drzwi o wymiarach większych niż 1465 x 3000 mm) lub 4 (przypadku drzwi  

o wymiarach nie większych niż 1465 x 3000 mm), nie powinna przekraczać 1 mm, zaś wartość 

maksymalna nie powinna przekraczać 1,5 mm. Wartość średnia średnic tych wgłębień nie 

powinna przekraczać 20 mm. Mogą występować pojedyncze uszkodzenia powłoki malarskiej. 

Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy obserwacji w świetle rozproszonym  

z odległości 5 m. 

 

3.3.10. Odporno ść na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (t rwało ść 

mechaniczna). Drzwi, po wykonaniu 200000 cykli otwierania i zamykania skrzydła - co odpowiada 

6 klasie trwałości wg PN-EN 12400:2004 oraz klasie C5 wg PN-EN 14600:2009, nie powinny 

wykazywać uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło powinno się poruszać bez zacięć  

i zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich 

powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 

Badanie wykonane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu  

i badaniami gotowych wyrobów. 

 

3.3.11. Odporno ść na wstrz ąsy.  Drzwi bez zamykacza nie powinny wykazywać żadnych 

uszkodzeń mechanicznych (złamań, pęknięć, itp.) po wykonaniu 300 powtarzających się cykli 

uderzenia skrzydła o ościeżnicę, wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988. Prawidłowość 

działania drzwi po badaniu powinna zostać zachowana, zgodnie z p. 3.3.4. 

 



 AT-15-2777/2013 str. 31/132 

 

3.3.12. Odporno ść na obci ążenie wiatrem. Drzwi przeciwpożarowe, zewnętrzne powinny 

spełniać wymagania wg PN-EN 12210:2001/AC:2006 co najmniej dla klasy C5 w przypadku drzwi 

jednoskrzydłowych i co najmniej dla klasy C3 w przypadku drzwi dwuskrzydłowych wg wartości 

względnego ugięcia czołowego. 

 

3.3.13. Przepuszczalno ść powietrza. Drzwi wejściowe z uszczelnieniem progowym (rys. 

81 ÷ 83) powinny spełniać wymagania w zakresie przepuszczalności powietrza dla klasy 2 wg PN-

EN 12207:2001, w badaniu wg PN-EN 1026:2001 oraz średni współczynnik infiltracji powietrza nie 

powinien być większy niż 1,0 m3/hm/daPa/2/3. 

 

3.3.14. Wodoszczelno ść. Drzwi przeciwpożarowe, zewnętrzne, z uszczelnieniem progo-

wym (rys. 81 ÷ 83), powinny spełnić wymagania PN-EN 12208:2001 co najmniej dla klasy 5A -  

w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i co najmniej dla klasy 3A - w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych. 

 

3.3.15. Izolacyjno ść akustyczna.  Izolacyjność akustyczną właściwą oraz klasy akustyczne 

drzwi, bez kratek wentylacyjnych, systemu ECONOMY® 50 (-8) i ECONOMY® 50 (-10) podano  

w tablicy 3, a drzwi systemu ECONOMY® 60 podano w tablicy 4. 

Tablica 3 

Poz. Rodzaj drzwi Wypełnienie skrzydła 
Klasyfikacja akustyczna *) 

D1 D2 Klasa Rw 

1 Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, bez 
progu, z jedną listwą opadającą Szyba zespolona 

12VSG/16/8VSG 
z folią akustyczną 

(Rw = 49 dB) 

35 
(RA1 =40 dB) 

35 
(RA2 =37 dB) 

37 
(Rw = 41 dB) 

2 
Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, bez 
progu, z dwiema listwami opadają-
cymi  

40 
(RA1 =42 dB) 

35 
(RA2 =38 dB)  

42 
(Rw = 44 dB)  

3 Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, bez 
progu, z jedną listwą opadającą Szyba zespolona 

8VSG/16/10 
z folią akustyczną 

(Rw = 45 dB) 

35  
(RA1 =39 dB) 

30 
(RA2 =36 dB) 

37 
(Rw =37 dB) 

4 
Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, bez 
progu, z dwiema listwami opadają-
cymi  

35 
(RA1 =40 dB) 

35 
(RA2 =37 dB) 

42 
(Rw =42 dB) 

5 Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, bez 
progu, z jedną listwą opadającą 

Szyba laminowana 
8VSG 

(Rw = 37 dB) 

30 
(RA1 =35 dB) 

30 
(RA2 =33 dB) 

32 
(Rw =36 dB) 

*)  Zasady klasyfikacji D1, D2 – wg instrukcji ITB nr 448/2009 
 

Tablica 4 

Poz. Rodzaj drzwi Wypełnienie skrzydła 
Klasyfikacja akustyczna *) 

D1 D2 Klasa Rw 

1 
Drzwi jednoskrzydłowe, z nadświe-
tlem lub bez, bez progu, z jedną 
listwą opadającą 

Szyba zespolona 
12VSG/16/8VSG 
z folią akustyczną 

(Rw = 49 dB) 

35 
(RA1 =41 dB) 

35 
(RA2 =38 dB) 

42 
(Rw = 42 dB) 

2 
Drzwi jednoskrzydłowe, z nadświe-
tlem lub bez, bez progu, z dwiema 
listwami opadającymi  

40 
(RA1 =42 dB) 

35 
(RA2 =39 dB)  

42 
(Rw = 44 dB)  

3 
Drzwi jednoskrzydłowe, z nadświe-
tlem lub bez, bez progu, z jedną 
listwą opadającą 

Szyba zespolona 
8VSG/16/10 

z folią akustyczną 
(Rw = 45 dB) 

35  
(RA1 =40 dB) 

35 
(RA2 =37 dB) 

42 
(Rw =42 dB) 
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4 
Drzwi jednoskrzydłowe, z naświetlem 
lub bez, bez progu, z jedną listwą 
opadającą 

Szyba laminowana 
8VSG 

(Rw = 37 dB) 

30 
(RA1 =36 dB) 

30 
(RA2 =34 dB) 

37 
(Rw =37 dB) 

5 
Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, 
bez progu, z  dwiema listwami 
opadającymi 

Blacha aluminiowa 
gr. 2 mm, płyta 

Fermacell 
gr. 12,5mm, wełna 

mineralna gr. 35 mm 
,płyta Fermacell 

gr. 12,5mm i blacha 
aluminiowa gr. 2 mm 

35 
(RA1 =41 dB) 

35 
(RA2 =40 dB) 

42 
(Rw =42 dB) 

*)  Zasady klasyfikacji D1, D2 – wg instrukcji ITB nr 448/2009 

 

3.3.16. Odporno ść na włamanie. Drzwi systemów ECONOMY® 60, jedno- i dwuskrzy-

dłowe, z nadświetlem i/lub doświetlami, o wymiarach w świetle ościeżnicy nie większych niż 1400 x 

2500 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i 2820 x 2500 mm - w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych, wysokość zestawu drzwiowego z górnym nadświetlem 5000 mm, boczne 

doświetla 1400 x 3000 mm, bez kratek wentylacyjnych, spełniają kryteria poniższych klas 

odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012: 

a) z szybami co najmniej o klasie antywłamaniowości wg PN-EN 356:2000: 

- P4A – klasy RC 2 odporności na włamanie, 

- P5A – klasy RC 3 odporności na włamanie, 

przy czym sposoby osadzenia szyb i wypełnień nieprzeziernych powinny być zgodne z rys. 

54 i 55 

b) z wypełnieniem nieprzeziernym zgodnym z p. 3.1.3 i poszyciem z blach grubości 1,5 mm  

(z obu stron stalowych lub z jednej strony stalowej a drugiej strony aluminiowej) - klasy  

RC 2 i RC 3 odporności na włamanie, 

c) z zamkami wieloryglowymi, blachami zaczepowymi zamka, płytkami okuciowymi i pozo-

stałym wyposażeniem oznaczonym symbolem „RC3”, zgodnie z tablicą 2; rozmieszczenie 

klocków zabezpieczających i zestawów wzmacniających pokazano na rys. 88 - klasy RC 2  

i RC 3 odporności na włamanie, 

d) z wkładką bębenkową cylindryczną potwierdzoną cyframi co najmniej 4 i 1 odpowiednio  

w pozycji 7 i 8 kodu klasyfikacyjnego wg PN-EN 1303:2007/AC:2008 - klasy RC 2 i RC 3 

odporności na włamanie, 

e) z tarczami drzwiowymi potwierdzonymi w kodzie klasyfikacyjnym wg PN-EN 1906:2010: 

- cyfrą co najmniej 2 w pozycji 7 - klasy RC 2 odporności na włamanie, 

- cyfrą co najmniej 3 w pozycji 7 - klasy RC 3 odporności na włamanie. 

W drzwiach przeciwwłamaniowych rozstaw kołków montażowych i stalowych kotew 

rozporowych powinien być nie większy niż 500 mm, a mocowanie w narożu powinno być  

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

 



 AT-15-2777/2013 str. 33/132 

 

3.3.17. Odporno ść ogniowa. Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10)  

i ECONOMY® 60 oraz z ościeżnicą z kształtowników systemu JANSEN, wykonane zgodnie z p. 1, 

powinny spełniać kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas odporności ogniowej:  

E 30, EW 30, E 60 – bez lub z kratkami wentylacyjnymi, EW 60 i E 120 – bez kratek 

wentylacyjnych. 

 

3.3.18. Dymoszczelno ść. Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10)  

i ECONOMY® 60 oraz z ościeżnicą z kształtowników systemu JANSEN, wykonane zgodnie z p. 1, 

bez kratek wentylacyjnych, powinny spełniać kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla 

klas dymoszczelności Sa i Sm. Drzwi dymoszczelne powinny być wyposażone w listwę opadającą, 

zgodną z rys. 19 (uszczelnioną masą silikonową zgodnie z rys. 83), i mieć: 

- połączenia kształtowników skrzydeł drzwiowych od strony szyb (w narożach i połączeniach 

typu T), otwory pod zamek od strony wypełnienia, szczeliny pomiędzy wkładką bębenkową  

i klamką a kształtownikiem skrzydła, uszczelki z włókien ceramicznych oraz uszczelki 

polietylenowe uszczelnione masą silikonową, 

- uszczelki przyszybowe z EPDM (nr kat. 455.024, 455.027, 455.019) lub z CR (nr kat. 

455.036) sklejone w miejscach połączeń klejem do EPDM lub CR, 

- w drzwiach dwuskrzydłowych, w górnym rogu skrzydła biernego umieszczony element 

narożny wykonany z poliamidu (nr kat. 455.405), pokazany na rys. 20, 

- wykonane uszczelnienie masą silikonową pomiędzy wypełnieniem a kształtownikiem 

(zgodnie z rys. 43 ÷ 52) – w przypadku, gdy wypełnienie usytuowane jest centralnie i zasto-

sowane są z obu stron wypełnienia listwy dociskowe, 

- styk łączonych segmentów uszczelniony masą silikonową, zgodnie z rys. 59 ÷ 62, 

- przestrzeń pomiędzy ościeżnicą drzwi a elementem ściany budynku wypełnioną i uszczel-

nioną masą silikonową, zgodnie z rys. 63 ÷ 65 i 67 ÷ 72, 

- uszczelki z włókien ceramicznych i uszczelki polietylenowe uszczelnione po obwodzie 

silikonem ogólnego stosowania, zgodnie z rys. 43 ÷ 48, 50 i 52. 

 

3.4  Właściwo ści techniczne ścian 

 

3.4.1. Nośność i sztywno ść 

3.4.1.1. Ściany wewn ętrzne. Określone obliczeniowo ugięcia elementów ścian wewnę-

trznych od poniżej podanych obciążeń (oraz ich kombinacji) nie powinny przekraczać H/350 (H – 

wysokość przegrody), a określone doświadczalnie ugięcia od każdego z wymienionych obciążeń 

przyłożonego osobno nie powinny przekraczać H/400 od: 

a) obciążenia poziomego równomiernie rozłożonego, wywołanego różnicą ciśnienia powietrza 

po obu stronach przegrody, o wartości 250 Pa, 
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b) obciążenia liniowego siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi,  

o wartości: 

- 500 N/m dla przegród pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, takich jak 

pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane  

w podobny sposób, 

- 1000 N/m dla przegród pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, takich jak sale 

konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe oraz inne wykorzystywane w podobny 

sposób. 

 

3.4.1.2. Ściany zewn ętrzne.  Ugięcia elementów ścian zewnętrznych od obciążeń wiatrem, 

ustalonych na podstawie PN-EN 1991-1-4:2008/ Ap3:2011, nie powinny być większe niż L/300 (L-

odległość między punktami zamocowań), przy obciążeniu wiatrem dla co najmniej klasy C5 wg 

PN-EN 12210:2001/AC:2006. 

 

3.4.2. Odporno ść na uderzenie ciałem mi ękkim i twardym.  Ściany wewnętrzne powinny 

spełniać wymagania odporności na uderzenie ciałem miękkim i twardym dla IVb kategorii użytko-

wania wg ETAG nr 003. 

 

3.4.3. Przepuszczalno ść powietrza.  Ściana zewnętrzna powinna wykazywać całkowitą 

szczelność na przenikanie powietrza i spełniać wymagania co najmniej dla klasy 4 (wg PN-EN 

12207:2001) - z uszczelkami osadczymi z włókien ceramicznych lub z polietylenu i pokrytymi od 

zewnątrz silikonem do zastosowań zewnętrznych oraz z uszczelkami osadczymi z EPDM lub CR, 

sklejonymi w miejscach połączeń odpowiednio klejem do EPDM lub CR. 

 

3.4.4. Wodoszczelno ść. Ściany zewnętrzne powinny spełniać wymagania wg PN-EN 

12208:2001 co najmniej dla klasy 9A - z uszczelkami osadczymi z włókien ceramicznych lub  

z polietylenu i pokrytymi od zewnątrz silikonem do zastosowań zewnętrznych oraz z uszczelkami 

osadczymi z EPDM lub CR, sklejonymi w miejscach połączeń odpowiednio klejem do EPDM lub 

CR. 

 

3.4.5. Odporno ść na włamanie. Ściany systemów ECONOMY® 60, z przeszkleniami i/lub 

wypełnieniami nieprzeziernymi, analogicznymi jak drzwi (p. 3.3.16), bez kratek wentylacyjnych, 

powinny spełniać kryteria klasy RC 2 i RC 3 odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012. 

 

3.4.6. Odporno ść ogniowa. Ściany systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60, 

wykonane zgodnie z p. 1, powinny spełniać kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas 
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odporności ogniowej: E 30, EW 30, E 60 – bez lub z kratkami wentylacyjnymi, EW 60, E 120 i EW 

120 – bez kratek wentylacyjnych. 

 

3.4.7. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania o gnia. Ściany wewnętrzne i zewnę-

trzne, wykonane zgodnie z p. 1, zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg 

PN-B-02867:1990/Az1:2001. 

 

3.5. Oznakowanie. Każde drzwi powinny być oznakowane w sposób trwały tabliczką 

znamionową - w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych i etykietą – w przypad-

ku pozostałych drzwi. Oznakowanie powinno zawierać następujące dane: 

- nazwę producenta, 

- nazwę wyrobu (systemu), 

- rok produkcji, 

- klasę dymoszczelności - w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

- klasę odporności ogniowej - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, 

- klasę odporności na włamanie - w przypadku drzwi przeciwwłamaniowych, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2777/2013. 

 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

 

Drzwi oraz wyroby, wchodzące w skład zestawu do wykonywania ścian, powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być opakowane 

pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną 

instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie 

z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja 

zawierająca co najmniej dane z oznakowania oraz: 

- numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

- nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi 

przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, 

- znak budowlany. 

Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobów do wykonywania ścian powinna być 

dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie (nazwę systemu), 

- numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013), 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
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- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr 

198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

 

 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym  

i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności  

z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów 

objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013 dokonuje producent (lub jego upoważniony 

przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując: 

- system 1 – w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, 

- system 3 – w przypadku drzwi bez deklarowanej odporności ogniowej i dymoszczelności 

oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013, jeżeli akredytowana jednostka certy-

fikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania producenta: 

- zakładowej kontroli produkcji, 

- uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produk-

cyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, 

obejmującym badania podane w p. 5.4.1.2, 

 b) zadania akredytowanej jednostki: 

- wstępnego badania typu, 

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 
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W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wstępne badanie typu 

 

 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno – użytkowych drzwi oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian, stanowią wstępne 

badanie typu w ocenie zgodności wyrobów produkowanych przez wszystkich producentów 

objętych Aprobatą, z wyjątkiem badań wymienionych w p. 5.4.1.1. 

Wstępne badanie typu obejmuje: 

a) w przypadku drzwi: 

- prostokątność i płaskość skrzydeł, 

- odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

- wytrzymałość na skręcanie statyczne, 

- odporność drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, 

- odporność drzwi na uderzenie ciałem twardym, 

- odporność na wstrząsy - dotyczy drzwi bez zamykacza, 

- przepuszczalność powietrza, 

- wodoszczelność - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, zewnętrznych, 

- odporność na obciążenie wiatrem – w przypadku drzwi przeciwpożarowych, zewnę-

trznych, 

- izolacyjność akustyczną - w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

- klasy odporności na włamanie - w przypadku drzwi przeciwwłamaniowych, 

- klasy odporności ogniowej - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, 

- klasy dymoszczelności - w przypadku drzwi dymoszczelnych, 

b) w przypadku zestawu wyrobów do wykonywania ścian: 

- odporność na obciążenie liniowe siłą poziomą, 

- odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym, 

- odporność na włamanie, 

- odporność na obciążenie wiatrem - w przypadku ścian przeciwpożarowych, zew-

nętrznych, 

- przepuszczalność powietrza, 

- wodoszczelność - w przypadku ścian przeciwpożarowych, zewnętrznych, 

- klasy odporności ogniowej, 
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- klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (drzwi – wg  

p. 5.4.1.2 oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian – wg p. 5.4.2), prowadzone przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych 

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji  

i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. 

Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w drzwiach powinny być 

potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku wyrobów podlegających wymaganiom ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami), a w przypadku pozostałych wyrobów – świadectwami technicznymi (świadectwami 

zgodności) wydanymi przez producentów. Dokumenty te powinny obejmować kształtowniki, okucia, 

uszczelki, szyby i wypełnienia nieprzezierne. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że drzwi oraz zestaw wyrobów do wykonywania 

ścian są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny 

być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają 

kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły 

produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów / zestawu wyrobów 

 

5.4.1.  Program bada ń drzwi. Program badań drzwi obejmuje: 

a) weryfikacyjne badanie typu, 

b) badania bieżące, 

c) badania okresowe – w przypadku drzwi bez deklarowanej odporności ogniowej i dymoszczel-

ności, 

d) badania uzupełniające – w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych. 

 

5.4.1.1. Weryfikacyjne badanie typu. Weryfikacyjne badanie typu obejmuje sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 
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c) prawidłowości działania, 

d) prostokątności skrzydeł, 

e) płaskości skrzydeł, 

f) sił operacyjnych, 

g) odporności na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

h) przepuszczalności powietrza (nie dotyczy drzwi dymoszczelnych), 

i) izolacyjności akustycznej - w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

j) odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością 

ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 

W przypadku, gdy producent znajduje się pod nadzorem systemodawcy badań wg p. a) ÷ e) 

oraz p. i) nie wykonuje się. 

 

5.4.1.2. Badania bie żące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

c) oznakowania. 

 

5.4.1.3. Badania okresowe.  Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) sił operacyjnych, 

b) odporności skrzydła na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

c) przepuszczalności powietrza, 

d) izolacyjności akustycznej - w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej. 

 

5.4.1.3. Badania uzupełniaj ące. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: 

a) sił operacyjnych, 

b) odporności skrzydła na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

c) odporności na obciążenie wiatrem - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, zewnętrznych, 

d) przepuszczalności powietrza (nie dotyczy drzwi dymoszczelnych), 

e) wodoszczelności - w przypadku drzwi przeciwpożarowych, zewnętrznych, 

f) izolacyjności akustycznej - w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 

g) odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością 

ogniową i dymoszczelnością łącznie producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 

 

5.4.2. Program bada ń zestawu wyrobów do wykonywania ścian. Program badań 

obejmuje sprawdzanie kształtu i wymiarów kształtowników stalowych do wykonywania ścian. 
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5.5. Częstotliwo ść badań 

 

Weryfikacyjne badanie typu drzwi powinno być przeprowadzone przy rozpoczęciu produkcji 

na jednej próbce drzwi wytworzonych w zakładzie produkcyjnym każdego z producentów objętych 

Aprobatą. 

Badania bieżące drzwi oraz badania zestawu wyrobów do wykonywania ścian powinny być 

prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. 

Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe i uzupełniające drzwi powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na  

3 lata. 

 

5.6.  Metody bada ń 

 

5.6.1. Metody bada ń drzwi. Badania drzwi należy wykonać metodami podanymi w ZUAT-

15/III.16/2007 oraz wg poniższych opisów. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.3. 

 

5.6.1.1. Sprawdzenie odporno ści na obci ążenie wiatrem. Badanie należy wykonać wg 

PN-EN 12211:2001. 

 

5.6.1.2. Sprawdzenie wodoszczelno ści. Badanie należy wykonać wg PN-EN 1027:2001. 

 

5.6.1.3. Sprawdzenie odporno ści na włamanie. Badanie odporności na włamanie drzwi 

należy przeprowadzić zgodnie z: PN-EN 1628:2011, PN-EN 1629:2011 i PN-EN 1630:2011. 

 

5.6.2. Metody bada ń ścian 

 

5.6.2.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów kształtown ików stalowych. Sprawdzenie 

należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych o odpowiednich dokładnościach. Wyniki 

pomiarów należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.1.1 i 3.1.4. 

 

5.6.2.2. Sprawdzenie odporno ści na obci ążenie poziome sił ą liniow ą. Odporność ścian 

na obciążenie liniowe siłą poziomą należy sprawdzić wg Instrukcji ITB nr 470/2012 lub 

obliczeniowo. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.4.1.1. 
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5.6.2.3. Sprawdzenie odporno ści na obci ążenie wiatrem. Badanie należy wykonać wg 

PN-EN 12211:2001. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.4.1.2. 

 

5.6.2.4. Sprawdzenie odporno ści na uderzenia ciałem mi ękkim i twardym. Odporność 

na uderzenia ciałem miękkim i twardym należy sprawdzić wg ETAG nr 003. Wyniki należy 

porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.4.2. 

 

5.6.2.5. Sprawdzenie przepuszczalno ści powietrza. Badanie należy wykonać wg PN-EN 

12153:2004 lub PN-EN 1026:2001. Badanie powinno być wykonane dwukrotnie, tj. przed i po 

badaniu odporności na obciążenie wiatrem. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi  

w p. 3.4.3. 

 

5.6.2.6. Sprawdzenie wodoszczelno ści. Badanie należy wykonać wg PN-EN 12155:2004 

lub PN-EN 1027:2001. Badanie powinno być wykonane dwukrotnie, tj. przed i po badaniu 

odporności na obciążenie wiatrem. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi  

w p. 3.4.4. 

 

5.6.2.7. Sprawdzenie odporno ści na włamanie. Badanie odporności na włamanie ściany 

należy przeprowadzić zgodnie z: PN-EN 1628:2011, PN-EN 1629:2011. Wyniki należy porównać  

z wymaganiami podanymi w p. 3.4.5. 

 

5.6.2.8. Sprawdzenie odporno ści ogniowej. Odporność ogniową ścian należy sprawdzić 

wg PN-EN 1364-1:2001. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.4.6. 

 

5.7. Pobieranie próbek do bada ń 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników bada ń 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 

 

 

 

 



 AT-15-2777/2013 str. 42/132 

 

 

 

6.  USTALENIA FORMALNO - PRAWNE  

 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2777/2013 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT-15-

2777/2004. 

 

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2777/2013 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz  

zestawu wyrobów do wykonywania ścian systemów ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 

do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym  

i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności  

z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2777/2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie 

własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (DzU nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków 

korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej. 

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian systemów 

ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 od odpowiedzialności za prawidłową jakość wyrobów objętych 

Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie  

i prawidłową jakość ich wbudowania. 

 

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych  

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), 

ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian systemów 
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ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom  

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2777/2013. 

 

 

7.  TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2777/2013 jest ważna do 24 maja 2018 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej  

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej  

z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

 Koniec  

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE 

 

Normy i dokumenty zwi ązane 

 

PN-B-02011:1977/ 

Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-02867:1990/ 

Az1:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 179:2009 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 

klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania 

na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak 

PN-EN 357:2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 

z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja 

ognioodporności 

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 

Oznaczenia stanów 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 572-2:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 2: Szkło float 

PN-EN 572-3:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 3: Polerowane szkło zbrojone 

PN-EN 572-4:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 4: Szkło płaskie ciągnione 

PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 5: Wzorzyste szkło walcowane 

PN-EN 572-6:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 6: Wzorzyste szkło zbrojone 

PN-EN 572-7:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 7: Zbrojone i niezbrojone szkło 

profilowe 

PN-EN 572-8:2012 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-

wapniowo-krzemianowego. Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe 

PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje 

wyrobów 

PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Część 2: Własności mechaniczne 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda 

badania 
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PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść urucha-

miane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach 

ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1154:1999/ 

AC:2010 

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 1279-1:2006/ 

AC:2006 

Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 

Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu 

systemu 

PN-EN 1279-5+A2:2010 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena 

zgodności 

PN-EN 1303:2007/ 

AC:2008 

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania  

i metody badań 

PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: 

Ściany 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwio-

wych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budo-

wlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji 

i otwieralnych okien  

PN-EN 1634-3:2006/ 

AC:2006 

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. 

Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003/ 

AC:2005 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań 

PN-EN 1991-1-4:2008/ 

A1:2010 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych 

na korozję 

PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy 

blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
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PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 

dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo – wapniowo - krzemianowe. Część 1: Definicje i opis 

PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo – wapniowo - krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności 

wyrobu z normą 

PN-EN 12153:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne 

i klasyfikacja 

PN-EN 12155:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod 

ciśnieniem statycznym 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN-EN 12209:2005/ 

AC:2006 

Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12210:2001/ 

AC:2006 

Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 

PN-EN 1991-1-4:2008/ 

Ap3:2011 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru 

PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne 

i klasyfikacja 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2. Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
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PN-EN 14024:2007 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną. Właściwości 

mechaniczne. Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny 

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na 

włamanie. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na 

włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

statyczne 

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na 

włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

dynamiczne  

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na 

włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na próby 

włamania ręcznego  

PN-EN ISO 10077-1:2007/ 

AC:2010 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 10077-2:2005/ 

Ap1:2010 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla 

ram 

PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12543-3:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Część 3: Szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 

PN-EN 14351-1+A1: 

2010/Ap2:2012 

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 

AT-15-8617/2011 Stalowe ościeżnice drzwiowe „WOD” 

AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-Pl i PROMA-

SEAL®-HT 
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ETAG 003 Wytyczne EOTA do europejskich aprobat technicznych „Zestawy 

wyrobów do wykonywania ścian działowych” 

ETA-01/0005 DC 993 and DC 895 

ZUAT-15/III.16/2007 Drzwi rozwierane wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe, 

z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych 

i metali, ogólnego stosowania oraz deklarowanej klasie odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności 

Instrukcja ITB nr 470/2012 Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy 

wytrzymałościowe 

 

 

Raporty z bada ń i oceny 

 

1. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian ECONOMY® 50 i ECONOMY® 60 oraz 

klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi jedno i dwuskrzydłowych 

systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) oraz ECONOMY® 60 – NP-

1586/12/R12NP – Zakład Badań Ogniowych ITB 

2. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przeszklonych ścian 
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Rys. 1. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 50 (-8) 
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Rys. 2. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 50 (-10) 
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Rys. 3. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 50 
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Rys. 4. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 50 
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Rys. 5. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 50 
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Rys. 6. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 60 
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Rys. 7. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 60 
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Rys. 8. Kształtowniki konstrukcyjne systemu ECONOMY® 60 

 

Analogicznie dla systemów ECONOMY® 50 (-8) i ECONOMY® 50 (-10) 

Rys. 9. Przykładowe wzmocnienia kształtowników konstrukcyjnych systemów ECONOMY® 50 

i ECONOMY® 60 
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Rys. 10. Stalowe listwy mocujące wypełnienia oraz stalowe wkręty mocujące listwy do drzwi/ścian 
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Stalowe wkręty mocujące listwy wg rys. 10 

Rys. 11. Aluminiowe listy mocujące wypełnienia do drzwi/ścian ogólnego stosowania 

oraz dymoszczelnych 

 

Rys. 12. Stalowy kątownik mocujący wypełnienia oraz aluminiowe listwy osłonowe do drzwi/ścian 
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Rys. 13. Aluminiowe listy mocujące wypełnienia oraz zaczepy mocujące listwy do drzwi/ścian 

ogólnego stosowania oraz dymoszczelnych 
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Rys. 14. Uszczelki osadcze mocujące wypełnienia 
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Rys. 15. Klocki podparcia wypełnień 

 

Rys. 16. Uszczelki pęczniejące do drzwi/ścian przeciwpożarowych 
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Rys. 17. Uszczelki przymykowe skrzydła i ościeżnicy drzwi systemu ECONOMY® 50 (-8) 

 

Rys. 18. Uszczelki przymykowe skrzydła i ościeżnicy drzwi systemów 

ECONOMY® 50 (-10) oraz ECONOMY® 60 
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Rys. 19. Listwa opadająca drzwi dymoszczelnych 

 

Rys. 20. Uszczelka drzwi dwuskrzydłowych dymoszczelnych 
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Rys. 21. Uszczelnienia progu drzwi 
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Rys. 22. Bolce stabilizujące skrzydło drzwiowe drzwi przeciwpożarowych 

 

Rys. 23. Element złączny segmentów drzwi/ścian 

 

Rys. 24. Elementy odwadniające 
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Rys. 25. Bimetal do drzwi przeciwpożarowych systemów ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 
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Rys. 26. Zawiasy spawane skrzydeł drzwiowych 
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Rys. 27. Zawiasy przykręcane skrzydeł drzwiowych 



 AT-15-2777/2013 str. 74/132 

 

 

Rys. 28. Zawiasy przykręcane wrębowe i ukryte skrzydeł drzwiowych systemu ECONOMY® 60 
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Rys. 29. Zawiasy podłogowe – część dolna 
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Rys. 30. Ramię do zamykacza lub zawiasu podłogowego - spawane 

 

Rys. 31. Ramię do zamykacza lub zawiasu podłogowego - przykręcane 
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Rys. 32. Zawias podłogowy - część górna 
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Rys. 33. Zawiasy trójskrzydełkowe przykręcane skrzydeł drzwiowych 
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Rys. 34. Schematy drzwi oraz ścian 
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Rys. 35. Schematy drzwi oraz ścian 
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Rys. 36. Schematy drzwi oraz ścian - strukturalne połączenie tafli szklanych 
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Rys. 37. Schematy drzwi oraz ścian - strukturalne połączenie tafli szklanych 

z mocowaniem punktowym 
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Rys. 38. Schematy drzwi z ościeżnicą z kształtowników zimnogiętych 
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Rys. 39. Detal A - przykład połączenia skręcanego rygla ze słupem ściany/drzwi 

(połączenie typu "T") 

 

Rys. 40. Detal B - przykład połączenia skręcanego ościeżnicy ściany/drzwi (połączenie typu "T") 
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Rys. 41. Detal C - przykład połączenia skręcanego ościeżnicy ściany/drzwi 
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Rys. 42. Wypełnienia nieprzezierne o szerokości kształtownika konstrukcyjnego 
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Rys. 43. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 44. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 45. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 46. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 47. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 48. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 49. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian 
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Rys. 50. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian ogólnego stosowania oraz dymoszczelnych 



 AT-15-2777/2013 str. 95/132 

 

 

Rys. 51. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian ogólnego stosowania oraz dymoszczelnych 
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Rys. 52. Przykłady mocowania wypełnień drzwi/ścian ogólnego stosowania oraz dymoszczelnych 
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Rys. 53. Przykłady wbudowania elementów odwadniających w drzwiach/ścianach zewnętrznych 

przeciwpożarowych (z wyłączeniem drzwi dymoszczelnych) 
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Rys. 54. Sposoby mocowania wypełnień w drzwiach/ścianach 

antywłamaniowych systemu ECONOMY® 60 
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Rys. 55. Rozmieszczenie klocków podparcia wypełnień w skrzydłach drzwiowych 
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Rys. 56. Przekrój X-X - strukturalne połączenie tafli szklanych w ścianach 
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Rys. 57. Przekrój X-X - strukturalne połączenie tafli szklanych w ścianach 

z mocowaniem punktowym 
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Rys. 58. Przykłady mocowania w drzwiach/ścianach kratki wentylacyjnej LG-F60-ABS 
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Rys. 59. Przekrój A-A - przykłady łączenia segmentów ścian/drzwi (połączenie pionowe i poziome) 

 

Rys. 60. Przekrój B-B - przykłady łączenia segmentów drzwi/ścian 

(połączenie krawędzi pionowych i poziomych) 
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Rys. 61. Przekrój D-D - przykłady łączenia segmentów ścian/drzwi (połączenie krawędzi pionowych) 
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Rys. 62.  Przekrój D-D - przykłady łączenia segmentów ścian/drzwi (połączenie krawędzi pionowych) 



 AT-15-2777/2013 str. 106/132 

 

 

Rys. 63. Przekrój E-E - przykłady mocowania ścian/drzwi 
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Rys. 64. Przekrój E-E - przykłady mocowania ścian/drzwi 



 AT-15-2777/2013 str. 108/132 

 

 

Rys. 65. Przekrój E-E - przykłady mocowania ścian/drzwi 

 

Analogicznie w ścianach osłonowych i wypełniających systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, 

VISS® Fire DV oraz VISS® TV, VISS® TVS i VISS® DV 

Rys. 66. Przekrój F-F - przykłady mocowania ścian/drzwi w ścianie systemu VISS® Fire TV 
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Rys. 67. Przekrój E-E - przykłady mocowania ścian/drzwi 
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Rys. 68. Przekrój G-G - przykłady mocowania ścian/drzwi 
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Rys. 69. Przekrój G-G - przykłady mocowania ścian/drzwi 
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Rys. 70. Przekrój F-F - przykłady mocowania drzwi 
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Rys. 71. Przekrój F-F - przykłady mocowania drzwi 
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Rys. 72. Przekrój F-F - przykłady mocowania drzwi 

 

Analogicznie w ścianach osłonowych i wypełniających systemów VISS® Fire TV, VISS® Fire TVS, 

VISS® Fire DV oraz VISS® TV, VISS® TVS i VISS® DV 

Rys. 73. Przekrój F-F - przykłady mocowania drzwi w ścianie systemu VISS® Fire TV 
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Analogicznie dla drzwi/ścian wbudowanych w ściany systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3, 

JANISOL® C4, JANISOL® C3PL i JANISOL® C4PL 

 

Rys. 74. Przekrój B-B - przykłady wbudowania drzwi/ściany w ściany systemu JANISOL® 2 

(połączenie krawędzi pionowych i poziomych) 
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Rys. 75. Przekrój H-H - przykładowe przekroje przez ościeżnicę i skrzydło drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-8) 

 

Rys. 76. Przekroje I-I i J-J - przykładowe przekroje przez ościeżnicę i skrzydło drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-8) 

 

Rys. 77. Przekrój K-K - przykładowe przekroje przez skrzydła drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-8) 
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Analogicznie dla systemu ECONOMY® 60 

Rys. 78. Przekrój H-H - przykładowe przekroje przez ościeżnicę i skrzydło drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-10) 

 

Analogicznie dla systemu ECONOMY® 60 

Rys. 79. Przekroje I-I i J-J - przykładowe przekroje przez ościeżnicę i skrzydło drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-10) 

 

Analogicznie dla systemu ECONOMY® 60 

Rys. 80. Przekrój K-K - przykładowe przekroje przez skrzydła drzwiowe 

otwierane na zewnątrz systemu ECONOMY® 50 (-10) 
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Rys. 81. Przekrój L-L - przykłady rozwiązań drzwi w progu 
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Rys. 82. Przekrój L-L - przykłady rozwiązań drzwi w progu 

 

 

 

Rys. 83. Przekrój L-L - przykłady rozwiązań drzwi w progu 
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Rys. 84. Mocowanie elementów wyposażenia drzwi 
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Rys. 85. Górne ryglowanie skrzydła drzwi przeciwpożarowych z zamkiem jednopunktowym 
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Rys. 86. Rozmieszczenie w drzwiach przeciwpożarowych z zamkiem jednopunktowym 

uszczelek pęczniejących 
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Rys. 87. Rozmieszczenie w drzwiach zawiasów, bolcy stabilizujących i zamka 
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Rys. 88. Rozmieszczenie w drzwiach antywłamaniowych klocków zabezpieczających 

i zestawów wzmacniających systemu ECONOMY® 60  
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Analogicznie w drzwiach dwuskrzydłowych 

Rys. 89. Przykład zamocowania w drzwiach przeciwpożarowych zamykacza Boxer 

lub zamykacza ITS96 
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Analogicznie w drzwiach dwuskrzydłowych 

Rys. 90. Przykład zamocowania w drzwiach przeciwpożarowych zamykacza TS 550 F 



 AT-15-2777/2013 str. 127/132 

 

 

Analogicznie w drzwiach dwuskrzydłowych 

Rys. 91. Przykład wbudowania w drzwi zawiasu ukrytego VL-Band ST 



 AT-15-2777/2013 str. 128/132 

 

 

Rys. 92. Przekroje ościeżnic z kształtowników zimnogiętych 
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Rys. 93. Przekroje ościeżnic z kształtowników zimnogiętych 

 

Rys. 94. Przekroje uszczelek przymykowych ościeżnic z kształtowników zimnogiętych 

oraz ich usytuowanie 
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Rys. 95. Przekrój Ł-Ł - przykłady zamocowania ościeżnic z kształtowników zimnogiętych 
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Rys. 96. Przekrój M-M - przykładowe przekroje przez ościeżnicę z kształtowników zimnogiętych  

i skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz 

 

Rys. 97. Przekrój N-N - przykładowy przekrój przez ościeżnicę z kształtowników zimnogiętych  

i skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz 

 

Rys. 98. Przekrój O-O - przykładowy przekrój przez ościeżnicę z kształtowników zimnogiętych  

i skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz 
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Rys. 99. Rozmieszczenie zawiasów i zamka w drzwiach z ościeżnicą z kształtowników zimnogiętych 




