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Nasze przedsiębiorstwo- z doświadczeniem,
a zarazem nowoczesne!
FF Systems powstało w 2008 roku jako spółka córka
niemieckiej firmy FF Systembau założonej w 1991
roku. Po dziesięciu latach gromadzenia doświadczeń
w sektorze budowlanym wyspecjalizowaliśmy się
w 2003 roku w produkcji klap rewizyjnych.
Główna siedziba znajduje się w niemieckim mieście
Münchsdorf (Bayern). W budynku o powierzchni
około 10 000 m² znajduje się zarówno produkcja jak
i siedziba zarządu.
W ciągu ostatnich kilku lat w krajach Europy
środkowej i wschodniej powstały kolejne placówki;
w ten sposób nasza firma, która jest specjalistą
w dziedzinie systemów rewizyjnych mogła wejść
na nowe rynki.
Najwyższa jakość produktów oraz wykształceni
fachowcy gwarantują sukces naszej firmy, która
zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników.

Jakość – konsekwentna polityka firmy!
Najwyższa jakość oraz funkcjonalność produktów gwarantują
pewność już w trakcie montażu. Zarządzanie jakością nie jest
dla nas obcym pojęciem, lecz stanowi konsekwentną politykę
firmy we wszystkich naszych oddziałach. Wszystko zaczyna
się już przy wyborze surowców i nie kończy w momencie
dostawy towaru do klienta; także później w razie potrzeby
sztab naszych pracowników wspiera klientów fachowymi
radami.

Nasze produkty-różnorodne i innowacyjne!
Oferta firmy FF Systems obejmuje szeroki wachlarz klap
rewizyjnych. Niezależnie od tego, czy są to klapy
przeznaczone do ściany lub do sufitu (wykonane ze
stabilnego stopu aluminium) z wkładką z płyty g-k lub bez
wkładki, bądź klasyczne klapy rewizyjne z blachy stalowej,
jednopłaszczyznowy montaż nie sprawia problemu.
Produkujemy klapy rewizyjne w wielu
standardowych
oraz
o
dowolnych
niestandardowych.

wymiarach
wymiarach

Nasz cel
Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom Dotyczy to również klap przeciwpożarowych. W zależności
klientów. Staramy się to osiągnąć poprzez różnorodną ofertę od zastosowania i klasy ognioodporności możemy
wyprodukować dla Państwa dowolny model.
oraz dynamiczne działania.
Oferujemy także drzwi rewizyjne, które mogą zostać
wykonane dokładnie na wymiar podany przez klienta.
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Aluminiowa klapa rewizyjna na zawiasach
System F1 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez
Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBl)
12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz
dwóch zamków zapadkowych.

Alu

Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Od
wielkości 300x300mm klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe
otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:
System F1

E

Wymiary w mm
B
C
D

A

D
D

C
A

B

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna aluminiowa rama
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
+ możliwość stosowania perforowanych płyt

gipsowo-kartonowych

E

200200G125

200

200

13

28

40

300300G125

300

300

13

28

40

400400G125

400

400

13

28

40

500500G125

500

500

13

28

40

600600G125

600

600

13

28

40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć o grubości
12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ możliwość regulacji zamków zapadkowych
+ możliwość prawo- lub lewostronnego montażu w ścianie

FF Systems
systemy rewizyjne
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Aluminiowa klapa rewizyjna wyjmowana
System F2 AK - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez wkładki, do ściany i sufitu

Aluminiowa Magia

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBl)
12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz
dwóch zamków zapadkowych.
Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Od
wielkości 300x300mm klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 1,5 mm wypełniona na całym obwodzie
uszczelką. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę
po jej naciśnięciu.
Skrzydło drzwiowe nie wymaga szpachlowania.

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:
System F2
A

Wymiary w mm
B
C
D

E

AK200200G125

200

200

13

28

40

AK300300G125

300

300

13

28

40

AK400400G125

400

400

13

28

40

AK500500G125

500

500

13

28

40

AK600600G125

600

600

13

28

40

E
D
D

C
A

B

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć o grubości
12,5 mm, 15 mm i 25 mm.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Szczególne zalety naszego systemu:

Zamki:

+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ stabilna aluminiowa rama
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
+ możliwość stosowania perforowanych płyt

gipsowo-kartonowych

FF Systems
systemy rewizyjne
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Aluminiowa klapa rewizyjna hermetyczna i pyłoszczelna
System F2 AKL - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k

Aluminiowa Magia

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBl)
12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz
dwóch zamków zapadkowych.
Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Od
wielkości 300x300mm klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2 mm wypełniona na całym obwodzie
specjalną uszczelką szczotkową.Ukryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.
Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:
System F2
A
E
D
D

C
A

B

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna rama aluminiowa
+ zaawansowana technika klejenia
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach z

płyt G-K
+ możliwość regulacji zamków zapadkowych
+ klapa przebadana pod kątem hermetyczności i
pyłoszczelności przez Instytut IFT Rosenheim” Świadectwo
kontroli nr 106 34533

Wymiary w mm
B
C
D

E

AKL200200G125

200

200

13

28

40

AKL300300G125

300

300

13

28

40

AKL400400G125

400

400

13

28

40

AKL500500G125

500

500

13

28

40

AKL600600G125

600

600

13

28

40

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć o grubości
12,5 mm, 15 mm i 25 mm.
Przetestowana do wielkości 1000 x 1000 mm (możliwe wykonanie
klapy o 50% większym obwodzie lub powierzchni).

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
systemy rewizyjne

7

Aluminiowa klapa rewizyjna z płytą perforowaną
System F1/F2 - Aluminiowa klapa rewizyjna z płytą perforowaną

Aluminiowa
klapa rewizyjna z
płytą perforowaną

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty perforowanej 12,5 mm oraz dwóch
zamków zapadkowych.
Każda z dwóch ram klapy rewizyjnej składa się
z 4 części połączonych specjalną metodą spawania.
Od wielkości 300x300mm klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe
otwierają klapę po jej naciśnięciu.

E
D
D

C
A

B

A+B: W zależności od perforacji.
Klapa dopasowana co do
milimetra do perforacji sufitu.
C:
13 mm
D:
28 mm
E:
40 mm

Szczególne zalety naszego systemu:
Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna aluminiowa rama
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach/ sufitach
+ możliwość stosowania perforowanych płyt

gipsowo-kartonowych
+ możliwość regulacji zamków zapadkowych
+ dokładne dostosowanie do perforacji

FF Systems
systemy rewizyjne
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Aluminiowa klapa rewizyjna dwu lub więcej częściowa
System F1/F2 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez

lub więcej
Alu dwuczęściowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili
aluminiowych bez lub z wstawką gipsowo-kartonową
12,5 mm, 15 mm lub 25 mm oraz zamków
zatrzaskowych. Rama klapy rewizyjnej składa się
z każdorazowo czterech pojedynczych części
połączonych ze sobą na stałe przy zastosowaniu
specjalnej metody spawania. Klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe
otwierają klapę po jej naciśnięciu.
System ten został opracowany specjalnie dla
rozwiązań ponadwymiarowych. Skrzydło drzwiczek
jest przy tym wykonane w formie dwu- lub więcej
częściowej. Mimo dzielonych skrzydeł drzwiczek nie
ma stałego słupka środkowego, dzięki czemu po
otwarciu mamy do dyspozycji pełny otwór w świetle.

Szczególne zalety naszego systemu:

Możliwości zastosowania:
Nienośne wewnętrzne sufity i ściany gipsowo-kartonowe.

+ korzystna cena
+ krótkie terminy dostaw

Wymiary:

+ szybki, bezproblemowy montaż
+ stabilna rama aluminiowa

Zamki:

+ rozwiązanie dopracowane technicznie
+ montaż w jednej płaszczyźnie z sufitem lub ścianami

gipsowo-kartonowymi
+ pełny otwór w świetle mimo nadwymiaru

Wykonanie na wymiar, dokładnie według potrzeb klienta.
Dwu- lub więcej częściowa klapa rewizyjna może być
dostarczona z następującymi rodzajami zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
systemy rewizyjne
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Aluminiowa klapa rewizyjna do obłożenia płytkami ceramicznymi
System F3 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k do obłożenia płytkami ceramicznymi

Aluminiowa klapa
rewizyjna do obłożenia
płytkami ceramicznymi

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBl)
12,5 mm, 15 mm lub 25 mm lub bez wkładki oraz
dwóch zamków zapadkowych.
Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Od
wielkości 300x300mm klapy posiadają
zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić
po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają
klapę po jej naciśnięciu.

Ilustracja przedstawia klapę
po montażu: dostawa bez płytek

Wersja 2: „równo z płytką“

Wersja 1: „na płytkę“

Wymiary:

lewa ilustracja:
widok z boku- klapa zamknięta, z zamkiem zapadkowym

Wielkość klapy rewizyjnej jest dostosowana do wielkości płytek.
Przy składaniu zamówienia należy podać wymiary płytek i fug, na
podstawie, których można obliczyć wymiar A i B.

D
E

C
D

Wymiary D i E pozostają niezmienne. Wymiar C odpowiada
grubości poszycia.

Wersje:

+ „na płytkę“: Profil aluminiowy licuje się z płytą H2 (GKBI). Płytki
mocuje się na profilu.
+ „równo z płytką“: Profil aluminiowy jest wyższy niż płyta
H2 (GKBI).

A

Szczególne zalety naszego systemu:

D = 28 mm
E = 40 mm

B

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć o grubości
12,5 mm, 15 mm i 25 mm.
Proszę pytać o możliwość wykonania klapy o innej grubości wkładki!

Wymiary niestandardowe:

+ atrakcyjna cena
+ możliwość dostawy w krótkim terminie
+ wielokrotnie sprawdzone w praktyce
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna rama aluminiowa
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt G-K
+ możliwość regulacji zamków zapadkowych

Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

FF Systems
systemy rewizyjne
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Drzwi rewizyjne JUMBO/Drempeltür
System T - dla bardzo dużych rozmiarów

Drzwi rewizyjne

Opis produktu:
Drzwi rewizyjne składają się z czterech aluminiowych
profili z wkładką z płyty H2 (GKBI) 12,5 mm.
Aluminiowa rama zewnętrzna wzmocniona jest
dodatkowo rurami czworokątnymi. Zakryte zamki
zapadkowe otwierają drzwi po ich naciśnięciu.
Specjalne stabilne zawiasy umożliwiają łatwe
otwieranie drzwi.
Drzwi rewizyjne mogą być otwierane lewostronnie lub
prawostronnie.

Zastosowanie:
Drzwi rewizyjne Drempeltür lub drzwi rewizyjne JUMBO
przeznaczone są do montażu w ścianach z płyt gipsowokartonowych o grubości 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm.

Wymiary:
Drzwi rewizyjne typu Drempeltür lub drzwi rewizyjne JUMBO
produkujemy na zamówienie na dokładny wymiar podany przez
klienta.

Zamki:
W drzwiach rewizyjnych Drempeltür oraz JUMBO można
zamontować następujące rodzaje zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ szybki, łatwy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązania
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt gipsowo-

kartonowych
+ solidne wykonanie
+ otwierane lewo- lub prawostronnie

FF Systems
systemy rewizyjne
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Aluminiowa klapa rewizyjna –wyjmowana
System R - okrągła aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k

Okrągła

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej H2 (GKBl)
12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych.
Klapa może być z powodzeniem stosowana
w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia).
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe
otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Akustyczna płyta perforowana

Standardowe wymiary dla grubości 12,5 mm:
System R

Wymiary w mm
A
B

R200G125

200

260

R300G125

300

360

R400G125

400

460

R500G125

500

560

R600G125

600

660

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć o
grubości 12,5 mm.
Istnieje możliwość wyprodukowania klap o grubości
15 mm, 18 mm oraz 20 mm.

C

Szczególne zalety naszego systemu:

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna aluminiowa rama
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach i sufitach
+ możliwość stosowania płyt perforowanych

FF Systems
systemy rewizyjne
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

F120/EI120

System F4 - Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu DF(GKF)
2x 12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych. Obie
ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części
połączonych specjalną metodą spawania. Klapy
posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem
w postaci łańcuszków. Aby zapobiec wypadkom
należy zawiesić je po każdym otwarciu i wyjęciu
skrzydła drzwiowego.
Klapa może być z powodzeniem stosowana do ścian (
bez możliwości wchodzenia). między ramą
a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości
1,5 mm wypełniona na całym obwodzie piankową
uszczelką przeciwpożarową. Zakryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Lewa ilustracja:
widok z boku
klapa zamknięta,
z zamkiem
zapadkowym

D
E

Zastosowanie:

C
D

W szkieletowych ściankach nienośnych stanowiących
zamknięcie pomieszczeń o klasie odporności ogniowej
EI30-EI120 z płytą typu DF(GKF) 2 x 12,5 mm.

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:
A

D = 28 mm
E = 40 mm
B
Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyć
25 mm (F90). Klapy można stosować także w ściankach
działowych o odporności ogniowej EI 30 z poszyciem
TYPU DF (GKF) 2 x 12,5 mm.

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa szybki
+ łatwy montaż stabilna aluminiowa rama
+ zaawansowane technicznie rozwiązania
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt g-k

+
+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Wymiary D i E są niezmienne. Wymiar C odpowiada danej
grubośći.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
systemy rewizyjne
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F30/EI30

Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

System F5 - Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian szybów instalacyjnych

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DG
(GKF) 25 mm (F30).
Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech
części połączonych ze sobą specjalną metodą
spawania. Klapy posiadają zabezpieczenie przed
wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec
ewentualnym wypadom należy zawiesić je po
każdym otwarciu skrzydła drzwiowego. Między ramą
a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości
1,5 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką
przeciwpożarową (piankową). Dwa zakryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Zastosowanie:
Do nienośnych ścian szybów instalacyjnych/ przedścianek o
zakresie odporności ogniowej F30/ EI30.

Wymiary:

D

Przykład:
Klapa F30
z wkładką z płyty
TYPU DF (GKF)
o grubości 25 mm

D

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:
+
+
+
+
+

A

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar C odpowiada danej grubości
poszycia.

D = 55 mm

B

C

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Szczególne zalety naszego systemu:

Zamki:

+ atrakcyjna cena

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ możliwość dostawy w krótkim terminie
+ szybki, łatwy montaż
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ściankach szybów

instalacyjnych/ przedściankach

FF Systems
systemy rewizyjne
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

System F5
F60/EI60
Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian szybów instalacyjnych/przedścianek oraz ścian masywnych

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z profili aluminiowych
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu GKF 30
mm (EI60).
Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech
części połączonych specjalną metodą spawania.
Klapy posiadają dwa zabezpieczenia przed
wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom, należy zawiesić je po
każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Między ramą a skrzydłem jest szczelina szerokości
2,5 mm wypełniona na całym obwodzie piankową
uszczelką ognioodporną. Dwa ukryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

D

Przykład:
Klapa EI60
z wkładką z płyty
TYPU DF (GKF)
o grubości 30 mm

Zastosowanie:
D

W nienośnych ściankach szybów instalacyjnych/przedściankach
o klasie odporności EI60 z jednostronnym obłożeniem 30 mm.
W ścianach masywnych o odporności ogniowej EI60.

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

A

D = 55 mm

B

C

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki i łatwy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach szybów

instalacyjnych/przedściankach
+ możliwość obłożenia płytkam
+ możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych

+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar C odpowiada danej grubości
poszycia.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
systemy rewizyjne
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

F120/EI120

System F5 - Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian szybów instalacyjnych/przedścianek

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF
(GKF) 40 mm, 45 mm lub 50 mm (F120).
Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Tylne
obłożenie przeciwpożarowe zapewnia żądane
własności przeciwpożarowe.
Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed
wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom należy zawiesić je po
każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie
uszczelką przeciwpożarową (piankową). Dwa
zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej
naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Zastosowanie:
W nienośnych ściankach szybów instalacyjnych/ Przedściankach
o klasie odporności ogniowej EI120:
+ Z jednostronnym obłożeniem 40 mm
+ Z jednostronnym obłożeniem 45 mm
+ Z jednostronnym obłożeniem 50 mm

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:
+ 200 x 200 mm
+ 300 x 300 mm
+ 400 x 400 mm

+ 500 x 500 mm
+ 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia się w zależności
od grubości płyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubości
poszycia.
Światło otworu jest mniejsze o 50mm.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

D

Przykład:
Klapa F90 z wkładką z płyty TYPU DF
(GKF) o grubości 40 mm

D

D = 55 mm
E = wymiar zmienny:
F120 z poszyciem 40 mm
TYPU DF (GKF) = 40 mm

A

F120 z poszyciem 45 mm
TYPU DF (GKF) = 35 mm
F120 z poszyciem 50 mm
TYPU DF (GKF) = 30 mm
Z = całkowita grubość = 80 mm

B

E
C

Z
Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia się w zależności
od grubości płyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubości poszycia.

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach szybów

instalacyjnych/ przedściankach
+ możliwość obłożenia płytkami
+ możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych

różnych producentów

FF Systems
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F30/EI30

Przeciwpożarowa klapa rewizyjna
System F6 - do sufitów z płyt g-k

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF
(GKF) 25 mm (F30). Każda z 2 ram klapy rewizyjnej
składa się z 4 części połączonych specjalną metodą
spawania. Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed
spadnięciem.
Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy
je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła
drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym
jest szczelina szerokości 2 mm, wypełniona na całym
obwodzie uszczelką przeciwpożarową (piankową).
Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej
naciśnięciu.
BEZ TYLNEGO OBŁOŻENIA!

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Przykład:
Klapa F30 z wkładką z płyty
TYPU DF (GKF)
o grubości 25 mm

Zastosowanie:
W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych

E

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

D
D

C

D = 28 mm
E = 40 mm

A

+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Wymiar D i E są niezmienne. Wymiar C odpowiada danej grubości
poszycia.

B

Wszystkie rodzaje klap są dostępne dla poszyć o
grubości 25 mm (F30).

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ możliwość dostawy w krótkim terminie
+ szybki, łatwy montaż
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

gipsowo-kartonowych

FF Systems
systemy rewizyjne
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

F60/EI60

System F6 - do sufitów z płyt g-k

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty typu DF 2x15 mm. Obie ramy klapy
rewizyjnej składają z czterech części połączonych
specjalną metodą spawania. Klapy posiadają
zabezpieczenie przed wypadnięciem w postaci linek,
które po każdorazowym otwarciu i wyjęciu klapy
należy zawiesić.
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2,5 mm wypełniona na całym obwodzie
piankową uszczelką przeciwpożarową. Ukryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

BEZ TYLNEGO OBŁOŻENIA!

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Przykład EI60 30mm z płytą Fireboard

Zastosowanie:
W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych o klasie odporności
ogniowej EI60.

E

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:
+ 200 x 200 mm
+ 300 x 300 mm
+ 400 x 400 mm

+ 500 x 500 mm
+ 600 x 600 mm

D
D

C

Wymiar D i E są niezmienne.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

C = 30 mm
D = 25 mm

A

B

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ możliwość dostawy w krótkim terminie
+ szybki, łatwy montaż
+ rozwiązanie zaawansowane technicznie
+ jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt

gipsowo-kartonowych

FF Systems
systemy rewizyjne
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

F90/EI90

System F6 - do sufitów g-k

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu DF 40 mm
lub 43 mm (F90).
Obie ramy klapy rewizyjne składają się z czterech
części połączonych specjalną metodą spawania.
Klapy posiadają jedno lub dwa zabezpieczenia przed
wypadnięciem w postaci linki. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom należy je zawiesić po
każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2 mm wypełniona na całym obwodzie
piankową uszczelką przeciwpożarową. Ukryte zamki
zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Zastosowanie:

Przykład:
F90 z poszyciem
40 mm TYPU DF
(GKF)

D

W nienośnych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych o klasie
odporności:
+
+
+
+

E
C

D

A

B

C = 40 - 50 mm
D = 90 mm
E = wymiar zmienny
Z = całkowita wyskość = 110 mm

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ Krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ jednopłaszczyznowy montaż w sufitach z płyt

gipsowo-kartonowych
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie

EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 40 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 43 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 45 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 50 mm

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:
Z

+ 200 x 200 mm
+ 300 x 300 mm
+ 400 x 400 mm

+ 500 x 500 mm
+ 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny Wymiar E zmienia się w zależności od
grubości płyty. Wymiar C odpowiada danej grubości
poszycia.grubości poszycia.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
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Klapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych
System MW - Klapa rewizyjna dla ścian i sufitów masywnych

Ściany i sufity masywne

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych
z wkładką gipsowo - kartonową 12,5 mm, 15 mm,
25 mm oraz zamków zatrzaskowych. Rama klapy
rewizyjnej składa się z każdorazowo czterech
pojedynczych części połączonych ze sobą na stałe
przy zastosowaniu specjalnej metody spawania. Klapa
rewizyjna wyposażona jest w zabezpieczenie uchyłu.
Aby uniknąć ewentualnych wypadków, po każdym
otwarciu skrzydła drzwiczek należy je ponownie
zahaczyć. Między ramą a skrzydłem drzwiczek istnieje
2 mm szczelina. Ukryte zamki zatrzaskowe otwierają
się przy naciśnięciu na klapę rewizyjną. System ten
został opracowany specjalnie dla rozwiązań
zastosowania w ścianach i sufitach masywnych. Klapa
rewizyjna może zostać przy tym wmontowana w jednej
płaszczyźnie ze ścianą/sufitem. Na specjalne życzenie
może być także przygotowaną pod przewidzianą
warstwę tynku lub wyłożenie flizami.

Skrzydło drzwiczek
jest wyjmowalne

C

Zastosowanie:
Masywne ściany i sufity

Wymiary niestandardowe:
Wymiary niestandardowe są dokładnie produkowane według
specyfikacji klienta.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:

A

+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

B
C = 50 – 70 mm (w zależności od grubości poszycia skrzydła drzwiczek)
Wszystkie wielkości są możliwe do dostarczenia z grubością poszycia
skrzydła drzwiczek 12,5 mm, 15 mm i 25 mm.
Inne grubości poszycia według zapytań!

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ rozwiązania dopracowane technicznie
+ montaż w jednej płaszczyźnie z sufitem lub ścianami

masywnymi
+ możliwa do wykonania także z uwzględnieniem

przewidzianej warstwy tynku lub wyłożenia flizami

FF Systems
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Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

F120/EI120

System System F5/M - Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian masywnych

Przeciwpożarowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili
z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF
(GKF) 40 mm (F120).
Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z 4 części
połączonych specjalną metodą spawania. Tylne
obłożenie przeciwpożarowe zapewnia żądane
własności przeciwpożarowe.
Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed
wypadnięciem w postaci łańcuszka. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom należy zawiesić go po
każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.
Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina
szerokości 2 mm, wypełniona na całym obwodzie
uszczelką przeciwpożarową (piankową). Dwa
zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej
naciśnięciu.

Skrzydło drzwiowe
można wyjmować.

Zastosowanie:

D
D

W ścianie masywnej o odporności ogniowej EI120
Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

A

C = 40 mm
D = 55 mm
E = 40 mm
Z = całkowita wyskość = 80 mm

+ 200 x 200 mm
+ 300 x 300 mm
+ 400 x 400 mm

+ 500 x 500 mm
+ 600 x 600 mm

Światło otworu jest mniejsze o 50 mm.
B

E
C

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Z

Zamki:
Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki i łatwy montaż

W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek czworokątny
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach masywnych
+ Możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych

różnych producentów

FF Systems
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Klapa rewizyjna fasadowa
System MP - Klapa rewizyjna przeznaczona do otynkowania

Fasadowa

Montaż bezpośrednio
w ścianie masywnej

Montaż bezpośrednio
w ścianie masywnej

Skrzydło drzwiczek jest wyjmowalne

wariant 2

wariant 2

wariant 1

wariant 1

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych,
wkładki z blachy stalowej z siatką tynkarską oraz z zamka
krzywkowego z wkładką okrągłą i kluczykiem. Obie ramy
klapy rewizyjnej składają się każdorazowo z czterech
pojedynczych elementów połączonych ze sobą
specjalną metodą spawania. Klapa rewizyjna
wyposażona jest w zabezpieczenie przed spadnięciem.
Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je
zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła
drzwiczek. Pomiędzy ramą a skrzydłem drzwiczek
występuje szczelina o szerokości 3 mm, wypełniona
specjalną, nowo opracowaną uszczelką szczotkową
(hermetyczną i pyłoszczelną) oraz dodatkowo specjalną
uszczelką (odporną na wodę rozpryskową).
Zastosowanie klapy rewizyjnej jako klapy fasadowej
w obszarze zewnętrznym jest możliwe w przypadku
bezpośredniego zamontowania w ścianie masywnej
(bez pełnej termoizolacji) lub do zamontowania w pełnej
termoizolacji (na piance) od grubości izolacji 80 mm.

Montaż w ścianie
z izolacją termiczną

Montaż w ścianie
z izolacją termiczną

CD

Standardowe:
System MP
A

Wymiary w mm
B
C

wariant 1:

D

D

MPL200200

200

200

15

28

MPL300300

300

300

15

28

MPL400400

400

400

15

28

MPL500500

500

500

15

28

MPL600600

600

600

15

28

A

Wszystkie standardowe wymiary dostępne od zaraz.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

B

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna aluminiowa rama
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach elewacyjnych

FF Systems
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Klapa rewizyjna do ścian i sufitów masywnych - Fasadowa
System MPWD - Klapa rewizyjna z wkładką g-k do ścian i sufitów masywnych

Fasadowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili
aluminiowych wypełnionych płytą cementową oraz
zamka okrągłocylindrowego. Rama klapy rewizyjnej
składa się z każdorazowo czterech pojedynczych
części połączonych ze sobą na stałe przy
zastosowaniu specjalnej metody spawania. Klapa
została wyposażona w zabezpieczenia przed
wypadnięciem. Aby uniknąć ewentualnych
wypadków, należy je po każdorazowym otwarciu
zawiesić. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest
szczelina 3 mm, wypełniona specjalnymi uszczelkami
w tym szczotkową. Zastosowanie klapy rewizyjnej
jako klapy fasadowej w obszarze zewnętrznym jest
możliwe w przypadku bezpośredniego
zamontowania w ścianie masywnej (bez pełnej
termoizolacji) lub do zamontowania w pełnej
termoizolacji (na piance) od grubości izolacji 80 mm.

C

Standardowe:
System MPWD

A

Wymiary w mm
A

B

C

MPWD200200

200

200

78

MPWD300300

300

300

78

MPWD400400

400

400

78

MPWD500500

500

500

78

MPWD600600

600

600

78

Klapa rewizyjna jest wodoszczelna
B

Szczególne zalety naszego systemu:
+ atrakcyjna cena
+ krótkoterminowa dostawa
+ szybki, łatwy montaż
+ stabilna aluminiowa rama
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
+ jednopłaszczyznowy montaż w ścianach elewacyjnych

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje
zamków:
+ Zamek okrągłocylindryczny
+ Zamek PZ

FF Systems
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Klapa rewizyjna z blachy stalowej
System B1 - Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem czworokątnym

Blacha stalowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy
zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej
blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem
czworokątnym. Standardowym kolorem jest kolor RAL9016.
Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt
estetycznego wykończenia na powierzchniach
tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery
przynitowane kotwy do mocowania w murze
zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.
Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane
do otwierania w lewą i prawą stronę.
Klapa rewizyjna wyposażona jest w zamek
czworokątny.

dwuskrzydłowe

Ze stali nierdzewnej

C

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne z blachy stalowej można montować
w ścianach i sufitach wykonanych z płyt gipsowokartonowych oraz w ścianach masywnych.
Wymiary:
Klapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym
dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar
A wynosi:
+
+
+
+
+

A

B

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:
Na życzenie mogą być wykonane klapy o dowolnych
wymiarach.
Klapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu
różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych
wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.
Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:
+ przystępne cenowo rozwiązanie
+ krótkoterminowa dostawa
+ wypróbowane w praktyce
+ szybki, bezproblemowy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie

FF Systems
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Klapa rewizyjna z blachy stalowej
System B2 - Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem zatrzaskowym

Blacha stalowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy
zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej
blachy stalowej. Ukryte zamki zatrzaskowe otwierają
ją po naciśnięciu na skrzydło drzwiowe.
Standardowym kolorem jest kolor - RAL9016.
Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt
estetycznego wykończenia na powierzchniach
tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery
przynitowane kotwy do mocowania w murze
zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.
Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane
do otwierania w lewą i prawą stronę.
Klapa rewizyjna wyposażona jest w ukryte zamki
zatrzaskowe.

Ze stali nierdzewnej

C

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach
i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach
masywnych.

Wymiary:
Klapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym
dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:
A

B

+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)
A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Wersje specjalne:
Na życzenie mogą być wykonane klapy o dowolnych wymiarach.

Szczególne zalety naszego systemu:

Klapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych
wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np.
w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

+ przystępne cenowo rozwiązanie
+ krótkoterminowa dostawa

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

+ wypróbowane w praktyce
+ szybki, bezproblemowy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie

FF Systems
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Klapa rewizyjna z blachy stalowej
System B3 - Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem cylindrycznym

Blacha stalowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy
zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej
blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem
cylindrycznym. Standardowym kolorem jest kolor RAL9016.
Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt
estetycznego wykończenia na powierzchniach
tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery
przynitowane kotwy do mocowania w murze
zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.
Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane
do otwierania w lewą i prawą stronę.
Klapa rewizyjna wyposażona jest w zamek
cylindryczny.

Ze stali nierdzewnej

C

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach
i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach
masywnych.

Wymiary:
Klapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym
dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:
+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

A

B

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:
Na życzenie mogą być wykonane klapy o dowolnych
wymiarach.
Klapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu
różnych wersjach kolorystycznych, jak również w innych
wariantach np. w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.
Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:
+ przystępne cenowo rozwiązanie
+ krótkoterminowa dostawa
+ wypróbowane w praktyce
+ szybki, bezproblemowy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
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Klapa rewizyjna z blachy stalowej
System B4 - Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z zamkiem wkładkowym

Blacha stalowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy
zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej
blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem
wkładkowym. Standardowym kolorem jest kolor RAL9016.
Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt
estetycznego wykończenia na powierzchniach
tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery
przynitowane kotwy do mocowania w murze
zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.
Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane
do otwierania w lewą i prawą stronę.
Klapa rewizyjna wyposażona jest w zamek
wkładkowy.

Ze stali nierdzewnej

C

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach
i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach
masywnych.

Wymiary:
Klapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem czworokątnym
dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:
A

B

+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)
A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Wersje specjalne:
Na życzenie mogą być wykonane klapy o dowolnych wymiarach.

Szczególne zalety naszego systemu:

Klapy z blachy stalowej są ponadto dostępne w wielu różnych
wersjach kolorystycznych, jak również w innych wariantach np.
w wersji cynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

+ przystępne cenowo rozwiązanie
+ krótkoterminowa dostawa

Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

+ wypróbowane w praktyce
+ szybki, bezproblemowy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
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Klapa rewizyjna z blachy stalowej
System B5 - Klapa rewizyjna z blachy stalowej, biała z magnesem

Blacha stalowa

Opis produktu:
Klapa rewizyjna zbudowana jest ze stabilnej ramy
zewnętrznej i pokrywy wewnętrznej z cynkowanej
blachy stalowej ze zintegrowanym zamkiem
magnetycznym. Standardowym kolorem jest kolor RAL9016.
Profil ramy zewnętrznej jest zaokrąglony co daje efekt
estetycznego wykończenia na powierzchniach
tynkowanych lub gipsowo-kartonowych. Cztery
przynitowane kotwy do mocowania w murze
zapewniają pewny montaż w ścianie lub suficie.
Skrzydło drzwiczek jest wyjmowane i przystosowane
do otwierania w lewą i prawą stronę.
Klapa rewizyjna wyposażona jest w zamek
magnetyczny.

C

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne z blachy stalowej można montować w ścianach
i sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w ścianach
masywnych.

Wymiary:
Klapa rewizyjna z blachy stalowej z zamkiem magnetycznym
dostępna jest w standardowych wielkościach. Wymiar A wynosi:
+
+
+
+
+

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

A

B

(podany wymiar to otwór budowlany WOB)

Wersje specjalne:
Na życzenie mogą być wykonane klapy o dowolnych
wymiarach.
Złóż zapytanie bezpośrednio u nas!

A = wymiar otworu budowlanego (WOB)
B = wymiar A + 35 mm
C = 25 mm

Szczególne zalety naszego systemu:
+ przystępne cenowo rozwiązanie
+ krótkoterminowa dostawa
+ wypróbowane w praktyce
+ szybki, bezproblemowy montaż
+ zaawansowane technicznie rozwiązanie
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Zamki
Zamki

Przedstawione poniżej zamki można zamontować w naszych klapach rewizyjnych:

zamek czworokątny
z kluczykiem i rozetą

Zamek okrągłocylindryczny
z kluczem

Wersja 1:
zamykany w
systemie
jednego klucza
Wersja 2:
zamykany w
systemie
wielu kluczy

Zamek PZ

Wersja 1:
bez wkładki
Wersja 2:
z wbudowanym
zamykającym
cylindrem
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Notatki
Notatki
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