SIGIRYA WOOD

SIGIRYA FRAME

SIGIRYA CLEAR

WITRYNY
PPOŻ
EI 30

EI 60

EI 120

SIGIRYA
SYSTEM WITRYN PPOŻ

Witryny przeciwpożarowe Sigirya są
niezawodnym rozwiązaniem dla
konstrukcji słupowo ryglowych. Łączenie
ze sobą systemów Sigirya w różnych
konfiguracjach pozwala na rozwiązanie
najbardziej ambitnych i skomplikowanych
projektów.
Dzięki szkleniu zespolonemu witryny mogą
być wbudowane w ściany wewnętrzne jak i
zewnętrzne. Szklenie zespolone, pozwala
również na dodanie wielu funkcji m.in
lustra weneckiego, kuloodporności, szkła
witrażowego.
Do konstrukcji wykorzystano pakiety
szklane przeciwpożarowe renomowanego
Polskiego producenta. Szkło w technologii
hydrożelu zamkniętego pomiędzy taflami,
pod wpływem temperatury pęcznieje i
zmienia kolor na biały tworząc izolację
ognioochronną i pełniąc funkcję
antypaniczną.
Kształt witryn oraz wykończenie, mogą być
dostosowane do indywidualnych wymagań
architektów i konserwatorów wpisując się
w potrzeby budynków zabytkowych.
Dymoszczelność i paszport energetyczny
w cenie.

Europejska Ocena Techniczna:

ETA 20/0311

EI30

WITRYNA SIGIRYA WOOD EI30

Połączenie z posadzką

Połączenie wzdłużne

Polecane rozwiązanie w konstrukcji drewnianej
na obiekty zabytkowe i nowoczesne .
Rozwiązanie doskonale sprawdza się również
jako okna nieotwieralne zewnętrzne i
wewnętrzne.

PARAMETRY
Konstrukcja na profilu drewnianym
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm
Możliwość zespolenia szkła pozwala na
wykonanie witryn systemu Sigirya do
zastosowania jako witryny zewnętrzne lub
jako okna typu fix o współczynniku
przenikania ciepła:
Ug = 0,5 W/m2K lub Ug = 1,0 W/m2K

WITRYNA SIGIRYA WOOD EI60

Połączenie z posadzką

Połączenie wzdłużne

PARAMETRY
Konstrukcja na profilu drewnianym
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm
Możliwość zespolenia szkła pozwala na
wykonanie witryn systemu Sigirya do
zastosowania jako witryny zewnętrzne lub
jako okna typu fix o współczynniku
przenikania ciepła:
Ug = 0,5 W/m2K lub Ug = 1,0 W/m2K

EI60

WITRYNA SIGIRYA FRAME EI30

EI30

Połączenie z posadzką

Pakiety szkła pojedynczego lub z zespoleniem
montowane do konstrukcji ściany przy pomocy
stalowych kątowników przykrytych płytami
Połączenie wzdłużne

PARAMETRY
Pakiety szkła min. grubości 20mm.
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm

gipsowymi z dekoracyjną maskownicą.

WITRYNA SIGIRYA FRAME EI60

EI60

Połączenie z posadzką

Połączenie wzdłużne

Pakiety szkła pojedynczego lub z zespoleniem
montowane do konstrukcji ściany przy pomocy
stalowych kątowników przykrytych płytami
gipsowymi z dekoracyjną maskownicą.

PARAMETRY
Pakiety szkła min. grubości 25mm.
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm

EI30

WITRYNA SIGIRYA CLEAR EI30
Połączenie z posadzką
Możliwe do wyboru dekoracyjne profile:
drewniane

metalowe

gipsowe

Połączenie wzdłużne

Pakiety szkła pojedynczego lub z zespoleniem
montowane do konstrukcji ściany przy pomocy
stalowych kątowników przykrytych maskującymi
profilami dekoracyjnymi.
Połączenie kątowe

Połączenie liniowe szkła można osłonić
dekoracyjną maskownicą lub pozostawić do
wykończenia silikonem uwidaczniając

PARAMETRY
Pakiety szkła min. grubości 30mm.
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm
Szeroki wybór rozwiązań wykończeń
dekoracyjnych listwami metalowymi,
drewnianymi lub gipsowymi.
Przy konstrukcji bez maskownic do
wyboru wykończenia krawędzi szkła
wybarwieniem czarnym lub białym

krawędziowe wybarwienia szkła.

EI60

WITRYNA SIGIRYA CLEAR EI60
Połączenie z posadzką
Możliwe do wyboru dekoracyjne profile
drewniane

metalowe

gipsowe

Połączenie wzdłużne

Pakiety szkła pojedynczego lub z zespoleniem
montowane do konstrukcji ściany przy pomocy
stalowych kątowników przykrytych maskującymi
profilami dekoracyjnymi.
Połączenie liniowe szkła można osłonić
Połączenie kątowe

dekoracyjną maskownicą lub pozostawić do
wykończenia silikonem uwidaczniając

PARAMETRY
Pakiety szkła min. grubości 35mm.
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm
Szeroki wybór rozwiązań wykończeń
dekoracyjnych listwami metalowymi lub
drewnianymi w różnych profilach.
Przy konstrukcji bez maskownic do
wyboru wykończenia krawędzi szkła
wybarwieniem czarnym lub białym

krawędziowe wybarwienia szkła.

WITRYNA SIGIRYA CLEAR
UKRYTY MONTAŻ

Połączenie z posadzką

Połączenie wzdłużne

System montażu dedykowany dla rozwiązań
minimalistycznych gdzie wszystkie elementy
montażowe są schowane w ścianie.

Połączenie kątowe

PARAMETRY
Pakiety szkła min. grubości:
30 mm dla EI30
35 mm dla EI60
.
Maksymalne wymiary szkła:
- 1500 x 3000 mm
Minimalne wymiary szkła:
- 250 x 250 mm

Oferujemy Państwu również wykorzystanie
naszego systemy dla witryn i ścian działowych
do elementów szklanych łukowych.

SYSTEM WITRYN SIGIRYA
SW30/60/120
KONSTRUKCJA
1

Witryny Sigirya Wood można osadzać w
ścianach

murowanych,

betonowych

i

żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż
150mm.

2

Dostępne

możliwości

konstrukcyjne

na

ramie drewnianej (SIGIRYA WOOD) lub
bezramowe
CLEAR)

z

(SIGIRYA
montażem

stalowych

z

FRAME,
szkła

SIGIRYA

w

bogatym

klemach
wyborem

wykończenia dekoracyjnego.
SIGIRYA WOOD - rama drewniana możliwa
o minimalnym przekroju:
EI 30 = 80x50mm,
EI 60 = 90x60mm,
EI 120 = 90x60mm.
oraz

A-A
1

listwami

dociskowymi

28x20mm.

Szerokość

uzależniona

od

minimum

ramy

grubości

jest

wybranego

pakietu szklanego (wymiar a).

3

Pakiet szkła przeciwpożarowego (wym. b)
z

możliwością

szkła

zespolonego,

pozwalający na dodatkowe funkcje .
Minimalne

2

grubości

wewnętrznych,

szkła

dla

spełniających

witryn

odporność

ogniową:
EI 30 = 20 - 30mm,
EI 60 = 25 - 35mm,

3

EI 120 = 35 - 50mm .

4

Zastosowana po całym obwodzie szyby
uszczelką pęczniejąca, gwarantuje solidne
zakotwienie

szyby

umożliwiając

odgrodzenie

objętego ogniem.

B-B
4

podczas
od

pożaru,
obszaru

BEZPIECZNIE
FACHOWO
01

PONAD 20 LAT
DOŚWIADCZENIA
Służymy naszym wieloletnim
doświadczeniem doradzając najlepsze i
bezpieczne rozwiązania.

02

PROJEKTOWANIE
POD ZABYTKI
Cenimy architekturę zabytkową i
ze szczególna dbałością staramy
się odwzorować jej niepowtarzalny
charakter.

03

POLSKI
PRODUCENT
Produkcja i siedziba firmy mieści
się w Polsce zapeniając krótki
terminy realizacji oraz
bezpośrednią obsługę.

tel. +48 690 176 001
Dział handlowy: biuro@sigirya.pl
Dział techniczny: technik@sigirya.pl
WWW.SIGIRYA.PL

