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Elastyczna kurtyna
jednopłaszczowa
w klasie EI120

Przeciwpożarowa elastyczna brama
kurtynowa Marc-Ok została zaprojek-
towana z myślą o wymagających prze-
strzeniach użytkowych. Dzięki bardzo
dobrych parametrom ogniochronnym
z powodzeniem może być stosowa-
na wszędzie tam, gdzie potrzebny jest
wyrób do oddzielenia stref pożarowych.
Składa się z rolowanego płaszcza ela-
stycznego nawiniętego na jeden wał.
Płaszcz bramy grubości 9 mm waży za-
ledwie 6 kg/m2, co pozwala na montaż
bardzo dużych bram przy minimalnym
świetle otworu. Marc-Ok może być
montowana do nadproża grubości zale-
dwie 250 mm. Dodatkowym atutem jest
możliwość zabudowania wału lub po-

malowania osłon na dowolny kolor
idealnie wkomponowujący się w prze-
strzeń. Prosta budowa zapewnia szyb-
ki montaż do różnego rodzaju ele-
wacji, a możliwość wykonania dużych
wymiarów w klasie EI120 gwarantu-
je idealne rozwiązanie przy projekto-
waniu oddzieleń dużych stref poża-

rowych. Brama została poddana cer-
tyfikacji na zgodność z najnowszą nor-
mą produktową 16034:2014 Zespoły
drzwiowe, przemysłowe, handlowe, bra-
my garażowe i okna otwieralne – Nor-
ma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
– Charakterystyka odporności ogniowej
oraz/lub dymoszczelności i uzyskała
znak CE, co pozwala na jej sprzedaż
na terenie całej Unii Europejskiej bez
konieczności uzyskania dodatkowych
specjalistycznych dokumentów dopusz-
czeniowych.

Prostota użytkowania
i bezpieczeństwo
w jednym produkcie

Elastyczna budowa kurtyny, prosta
konstrukcja i niewielki ciężar własny
pozwalają doskonale ją wkomponować
w design elewacji, bez konieczności

wprowadzania w przestrzeń dodatko-
wych rozwiązań. Dzięki tym właściwo-
ściom architekt dowolnie aranżuje prze-
strzeń, a inwestor efektywnie ją wyko-
rzystuje. System kurtyn może być tak
zamontowany, aby nie stanowił bariery
dla źródła światła i umożliwiał opty-
malne doświetlenie pomieszczeń przy
zachowaniu pełnej funkcjonalności
okien. W przypadku zamknięcia rolety
można ją łatwo zwinąć od strony we-
wnętrznej dzięki nieskomplikowanej
budowie. Dodatkową zaletą kurtyny
z topikiem jest brak konieczności ich
regularnego serwisowania jak innych
urządzeń przeciwpożarowych, co jest
dużą zaletą w przypadku budynków
mieszkalnych. Wąskie prowadnice oraz
mała kaseta kurtyny, maskująca wał
nawojowy, nie zaburzają estetyki roz-
wiązania i czynią je jeszcze przyjaź-
niejszym dla użytkownika. Kurtyna
Marc-Ok w klasie odporności ogniowej
EI120, to jedno z najatrakcyjniejszych
rozwiązań przeciwpożarowych dostęp-
nych obecnie na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE
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Kurtyny EI120, EI60
– bardzo cienkie i lekkie, ze znakiem CE

Nowoczesne budownictwo to nie tylko ciekawy design, ale także wyma-
gające warunki techniczne. Wyroby przeciwpożarowe montowane w ta-
kich budynkach mają być nie tylko idealnie dopasowane do przestrzeni
i zapewniać maksymalne bezpieczeństwo, ale także umożliwić pełną swo-
bodę użytkowania. Odpowiedzią na te potrzeby jest innowacyjna kur-
tyna elastyczna Marc-Ok dostępna już w wersji okiennej ze sprężyną.

Przeciwpożarowa elastyczna kurtyna
okienna Marc-Ok wkomponowana
w design budynku

Elastyczna brama opuszczana Marc-Ok
zamontowana w garażu podziemnym

Elastyczna kurtyna w wersji
okiennej EI120 lub EI60 w pigułce:
● kaseta nad oknem tylko 25 x 25 cm,
a prowadnice 8 x 12 cm;
● topik (opcjonalnie – silnik);
● możliwa zabudowa izolacji wokół
kasety;
● kaseta w dowolnym kolorze
z palety RAL;
● wysoka trwałość.

Małkowski-Martech S.A.
+48 61 222 75 00; www.malkowski.pl.
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