
PROT IP OŽ Á RNÍ  UZ ÁVĚRY •  K A NCEL ÁŘSK Ý N Á BY T EK •  DV EŘE •  FL E X IBL E WOODS 

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ:

Vážení zákazníci, je-li Váš požadavek mimo plzeňský region, obracejte se na naše proškolené regionální zástupce.

Výroba:
Tyršova 198, 345 43 Koloveč, tel./fax: 379 482 360, mobil: 739 043 900
obchodní oddělení: vyroba@firebuster.cz, výrobní oddělení: obchod@firebuster.cz

Váš regionální zástupce:



ÚVODEM O NÁS:
Představujeme Vám firmu FIREBUSTERS s.r.o., jejímž startovním sortimentem se staly protipožární uzávěry (stěny) a dveře, které 
splňují veškeré níže uvedené bezpečnostní normy a mají za úkol Vám vytvořit dostatek času pro evakuaci a záchranu osob a zvířat 
před vzniklým požárem. Náš protipožární sortiment vyrábíme podle norem ČSN EN 179 nebo ČSN EN 1125 (zavírače, koordiná-
tory zavírání, panikové zámky, madla a táhla, elektrické zámky na čip apod.).  

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY:
Při výrobě dřevěných bezfalcových dveří DP3 používáme dub, smrk či borovici. Výplně: sklo dle PBŘ, sendvičová dřevěná výplň 
kazetová, nehořlavá výplň grenamat B. Postupně, s rostoucí poptávkou po protipožárních uzávěrech, jsme se rozhodli doplnit 
sortiment o interiérové dveře včetně zárubní, abychom mohli nabídnout barevné a popřípadě i designové sladění interiéru. 
Dodáváme též komplexní vybavení interiérů – od návrhu až po realizaci podle přání zákazníka.    

VÝROBNÍ SORTIMENT A SLUŽBY: 
• Protipožární  uzávěry (stěny)
• Protipožární  dveře (plné i  se skleněnou výplní )
• Kancelářský nábytek a kuchyně
• Nábytek do restauračních provozů  a  barů
• Interiérové dveře a zárubně
• Součástí  našeho servisu je zaměření,  CN a výroba. Na přání zajišťujeme dovoz zboží.

NÁBYTEK DO KANCELÁŘÍ, RESTAURACÍ, BARŮ A KUCHYŇSKÉ LINKY
Nabízíme Vám neomezené možnosti v oblasti zhotovení bytového a kancelářského nábytku a kuchyňských linek, včetně atypických 
a designérských výrobků. To vše na míru z Vámi vybraných materiálů a doplňků.

PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY A DVEŘE
Veškeré výrobky jsou vyráběny podle Požárně bezpečnostního řešení, aby splňovaly požadovaná kritéria.  
3x foto protipožárních výrobků

FLEXIBLE WOOD - novinka!
Jsou jednostranně a oboustranně frézované desky z těchto materiálů: MDF, biodeska (třívrstvá dřevěná deska), multiplex 
(vrstvená překližka). Díky patentovanému frézování je dosaženo různého stupně ohebnosti těchto materiálů. Nejvýznamnější 
vlastností těchto desek je jejich absorpce zvuku. Díky frézování jsou velice dekorativní.

Flexible wood umožňuje široké možnosti využití pro:  
•  obložení stěny a stropu do prostor s vysokými nároky na akustiku
• dělící a dekorativní stěny do interiéru (bytu, restaurace, hotelu, kanceláří apod.)
• dekorativní a stínicí prvek na osvětlovací tělesa do reprezentativních prostor a galerií
• vybrané materiály lze použít i pro výrobu tepelných a infra saun, popř. jako rohože…

Realizace replik historických dřevěných oken lázeňského domu ve Františkových Lázní. Okna byla konzultována
a schválena se zástupci Národního památkového ústavu – Oddělení památkové péče v Lokti.


