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Reversible
Classic
Gamacolor
Acoustic
Innova
Fire glass
Doors for electrical boxes
Sliding doors

CE marked
hinge
zawias
regulowany
z oznakowaniem CE

certified handle
klamka homologowana

cylindrical key
wk³adka patentowa na klucz

intumescent seal for frame
uszczelka pêczniej¹ca
oœcie¿nicy

aluminium handle /
stainless steel
klamka aluminiowa /
ze stali nierdzewnej

anti-crow bar device
bolec antywywa¿eniowy

EI vision panel and glass
wizjery i przeszklenia EI

CR4 lock
zamek CR4

door closers
samozamykacze

Accessories

metallic cylinder
metalowe wk³adki

CE marked fire door lock
zamek przeciwpo¿arowy
z oznakowaniem CE

Akcesoria

drzwi rewersyjne

Production equipment Wyposa¿enie serii

reversible

fire doors
drzwi przeciwpo¿arowe

acoustic seal
uszczelka akustyczna

selector
regulator kolejnoœci zamykania

panic bar
dŸwignia antypaniczna

classic
drzwi classic

sliding
- El2 60
- El2 90
- El2 120

The requirement of protection against fire in industrial
installations lead us to performance a big dimension and
high quality project, the Vulcano sliding door helps to
reinforce the areas against fire in shopping centers,
theatres, factories, etc, with a wide range of RAL finishes
and EI260, El290 and EI2120 fire resistance.

brama przesuwna
- El2 30
- El2 60
- El2120

Wymogi ochrony przeciwpo¿arowej w obiektach
przemys³owych spowodowa³y, ¿e stworzyliœmy produkt
o du¿ych wymiarach i wysokiej jakoœci. Drzwi przesuwne
Vulcano pomagaj¹ zabezpieczyæ strefy po¿arowe
w centrach handlowych, teatrach, halach przemys³owych itd., w ró¿nych i licznych wykoñczeniach i nastêpuj¹cej odpornoœci ogniowej: 30, 60,120 minut.

controlled speed limiter detail (VC)
reduktor prêdkoœci

final path shock absorber SAM
odbój

electro-magnet
trzymacz elektromagnetyczny
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drzwi przeciwpo¿arowe

door for electrical boxes El2
single leaf, double leaf
El2 60, El2 90, El2 120

gamacolor

The Padilla doors for electrical boxes are an answer for
requirements posed by new concepts, not only for the
quality and resistance against fire but also for its
functional and aesthetic features.
It offers a unique functional solution for any kind of
installation: gas, electricity, water pipes, telecommunications, etc, fitting, in each case to the different standards
of compulsory performance.
Standard finish: galvanized steel sheet goffered RAL
chart optional.

klapy œcienne El2
jednoskrzyd³owe, dwuskrzyd³owe
El230, El260, El2120
Drzwi rewizyjne Padilla odpowiadaj¹ wymaganiom
ustanowionym przez nowe trendy, zarówno pod
wzglêdem jakoœci, jak i odpornoœci ogniowej, bêd¹c
funkcjonalnymi i estetycznymi.
Zaproponuj wyj¹tkowe i funkcjonalne rozwi¹zanie dla
ka¿dego rodzaju instalacji: gaz, elektrycznoœæ, woda,
telekomunikacja, itp.
Dostosowuj¹c siê, w ka¿dym przypadku do obowi¹zuj¹cych norm.
Wykoñczenie standardowe:
- blacha ze stali galwanizowanej
- opcjonalnie: malowanie strukturalne na kolor wed³ug
palety RAL

LOCK MODELS
TYPY ZAMKÓW
standard
standardowe

optional
opcjonalnie

WATER
kwadratowe

ISABEL II
trójk¹tne

fire doors
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CR-1

* Badania w laboratoriach hiszpañskich

acoustic

fireglass

drzwi akustyczne

- EI2 60
- EI2 90
- EI2 120
The fire glass door gives a solution for the sectioning
and protection against fire by providing a closing
system consisting of a fireproof glass door, always
with the appropriate standardization and subject to
the current standards.

drzwi fireglass
- EI230 * , EI260 *, El2120 *
Linia Fireglass rozwi¹zuje problemy z wydzieleniem
i ochron¹ przeciwpo¿arow¹ za pomoc¹ systemu
zamykaj¹cego z³o¿onego ze szklonych drzwi przeciwpo¿arowych, zawsze z odpowiednimi dopuszczeniami i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

EN-GLASS DOOR
DRZWI SZKLANE

fire doors
drzwi przeciwpo¿arowe

stainless steel door closer
samozamykacz ze stali
nierdzewnej

stainless steel handle
klamka ze stali nierdzewnej

stainless steel hinge
zawias regulowany
ze stali nierdzewnej

* Badania w laboratoriach w³oskich

innova
EI2 60 / EI2 90 / EI2 120

innova EI

drzwi przeciwpo¿arowe

EI230 / EI260 / El2120

CREATE YOUR OWN DESIGN
Transform the security into art with Innova fire doors.
Create new spaces in an original and different way.
Distinguish yourself with unique ways.
The innova system permits a digital printing both on firerate multiuse doors.
In this way we give answers to:
- Special needs in decoration projects.
- New publicity in public spaces: shopping centers,
cinemas, garages, theatres, etc.

STWÓRZ SWÓJ EKSKLUZYWNY PROJEKT
Po³¹cz bezpieczeñstwo ze sztuk¹ za pomoc¹ drzwi przeciwpo¿arowych INNOVA. Stwórz nowe pomieszczenia
w oryginalny i jedyny w swoim rodzaju sposób. Wyró¿nij
siê w wyj¹tkowy sposób. Chroñ siê w swoim w³asnym
stylu. W ten sposób spe³nia siê specjalne wymogi projektów dekoracji i nowe trendy reklamy w miejscach u¿ytecznoœci publicznej: centra handlowe, sale kinowe,
gara¿e, teatry, itd.

SECURITY AND DECORATION
Now you can introduce yourself into the space design and
decorative elements in order to create an atmosphere
without any limits but your imagination.
Open your door in to the absolute power of beauty. The
innova fire doors can be manufactured in an particular
way with different graphics tones.

BEZPIECZEÑSTWO I DEKORACJA
Teraz tworz¹c projekty pomieszczeñ, wprowadzaj¹c do
nich elementy dekoracyjne, nie musisz ju¿ w ¿aden
sposób ograniczaæ swojej wyobraŸni. Otwórz drzwi na
w³adzê absolutn¹ estetyki.
Drzwi przeciwpo¿arowe INNOVA mo¿na wyprodukowaæ
w zindywidualizowany sposób wed³ug wymagañ klienta
z ró¿nymi motywami graficznymi.

SECURITY AND PUBLICITY
Advertising communication makes a part of our everyday
environment. Take advantage of the latest trends and give
a new value to the commercial and trade messages.

fire doors

innova

Open the door to the most advanced advertising
innovation. Any kind of image can be printed on Innova
fire doors.

BEZPIECZEÑSTWO I REKLAMA
Reklama tworzy czêœæ naszego codziennego œrodowiska.
Skorzystaj z najnowszych trendów aby nadaæ now¹
wartoœæ wiadomoœciom komercyjnym i korporacyjnym.
Otwórz drzwi na najnowoczeœniejszy sposób reklamy.
Na drzwiach przeciwpo¿arowych INNOVA mo¿na zamieœciæ ka¿dy obraz.

SECURITY AND SIGNALLING
Nowadays, the logo have gained a new dimension, being
able to integrate with the surroundings in a very original
and practical way.
Innova fire doors distribute and organize the space
through different graphic images. Besides, these doors
have a special curiosity for architects, interior designers
and other clients.
Chose a model and give us your own design.
Puertas Padilla makes it possible.

BEZPIECZEÑSTWO I OZNAKOWANIE
Oznakowanie nabiera nowego wymiaru, w celu
dostosowania siê do otoczenia w oryginalny i praktyczny
sposób.
Drzwi przeciwpo¿arowe INNOVA oddzielaj¹ i organizuj¹
przestrzeñ za pomoc¹ ró¿nych motywów graficznych.
Wzbudzaj¹ nadzwyczajne zainteresowanie u architektów,
dekoratorów wnêtrz i innych klientów.
Wybierz model i przedstaw nam swój projekt.
Puertas Padilla go urzeczywistni.

acoustic
fireglass

38 dB, 43 dB, 34 dB, 43 dB
- El2 60
- El2 120
The Acoustic fire door is manufactured according to ISO
140/3, ISO717/1, ISO 717/2. These range of doors
represent the ideal solution for acoustic, thermical
isolation and fire resistance in public and private places.
In this way, with a perfect finish, Puertas Padilla ensures
the guarantee and quality of its products, following the
current standards.

drzwi akustyczne
- EI230 * , EI260 *, El2120 *
Drzwi przeciwpo¿arowe Acustica produkowane s¹
zgodnie z normami ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2.
Ta linia drzwi jest idealnym rozwi¹zaniem izolacji akustycznej i termicznej w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, jak i w lokalach prywatnych. W ten sposób, z perfekcyjnym wykoñczeniem, Puertas Padilla zapewnia
gwarancjê i najwy¿sz¹ jakoœæ swoich produktów spe³niaj¹cych wszystkie obowi¹zuj¹ce normy.

Frame seal
uszczelka oœcie¿nicy

Leaf seal
uszczelka skrzyd³a

Acoustic intumescent seal for frame
uszczelka pêczniej¹ca akustyczna
oœcie¿nicy

fire doors

acoustic seals
drzwi akustyczne

Acoustic seals
uszczelki akustyczne

drzwi przeciwpo¿arowe
- EI230 * , EI260 *, El2120 *
* Badania w laboratoriach w³oskich

gamacolor
- EI2 60, EI2 90, EI2 120, MULTIUSE
The attractive design is finished in an extensive range of colours to blend with any type of decor and
provide the most classic architectures with an original touch, from the most classic environment with
PVC wood imitation to goffered RAL chart finishes. Our finish is unique and our solutions can reach
any kind of finish or RAL finish.

door for electrical boxes
klapy œcienne El2

drzwi przeciwpo¿arowe Gamacolor
- El230, El260, El2120
- bez odpornoúci ogniowej: Multiuso
Drzwi Gamacolor, obejmuj¹ pe³n¹ gamê niepowtarzalnych wykoñczeñ z PVC, które komponuj¹ siê
z ka¿dym typem architektury i wnosz¹ odrobinê oryginalnoœci do klasycznych pomieszczeñ. S¹
to wykoñczenia z PVC imituj¹ce drewno lub wykoñczenia strukturalne z pe³nej palety kolorów RAL.
S¹ one z ca³¹ pewnoœci¹ niepowtarzalne.

STANDARD EPOXY POLYESTER GOFFERED RAL CHART
paleta kolorów RAL malowanych strukturalnie farb¹ epoksydow¹

anti-crowbar device
bolec antywywa¿eniowy

RAL 8017
TEXTURIZED
STRUKTURALNIE

PLAIN

PVC COLOUR CHART
paleta kolorów PVC
RED

DARK GREEN

GRAPHITE BLACK

LIGHT BLUE

czerwony

ciemnozielony

grafitowy

jasnoniebieski

GRAPHITE GREASE

IVORY

MAROON

BLUE

szaro-grafitowy

koœæ s³oniowa

granat

niebieski

TURQUOISE GREEN

CREAM

YELLOW

WHITE

PVC CHART
paleta kolorów
NEW OAK

fire doors
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OAK

DL21C TANGANIKA

kremowy

¿ó³ty

PINE

SAPELLY

CHERRY TREE

WALNUT

WENGUE

ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL IMITATION COLOURS
kolory imituj¹ce aluminium lub stal nierdzewn¹
ALUMINIUM GREASE

turkusowy

BEECH

ALUMINIUM

STAINLESS STEEL

bia³y

The colour reproduced in the brochure may be slightly inaccurate due to printing reasons. It is recommended that a RAL colour chart is used when specifying colours.
Z powodu jakoœci wydruku kolory zawarte w katalogu mog¹ odbiegaæ od oryginalnych. Aby zweryfikowaæ odpowiednio kolory proszê spojrzeæ na wzornik kolorów RAL .

vulcano sliding door

classic

bramy przesuwne Vulcano

- EI2 60
- EI2 90
- EI2 120
- MULTIUSE
The CLASSIC door is manufactured following rigorous
production controls that ensure the best quality of the
product. Its finish in 7035 RAL is suitable for any kind of
architectural environment.

drzwi classic
- przeciwpo¿arowe: El230, El260, EI2120
- bez odpornoœci ogniowej: MULTIUSO
Drzwi Classic produkowane s¹ zgodnie z rygorystycznymi wymogami produkcji, które zapewniaj¹ najwy¿sz¹
jakoœæ produktu.
Wykoñczenie RAL 7035 komponuje siê z ka¿dym typem
architektury czy dekoracji.

fire doors
drzwi przeciwpo¿arowe

MC6 optional frame
opcjonalnie: oœcie¿nica MC6

intumescent seal
uszczelka pêczniej¹ca

vision panel
przeszklenie

reversible
characteristics and accessories
charakterystyka i akcesoria
FRAME
Three sides epoxy coated frame to Grey RAL 7035
consists of three sides or " Z" frame detail, manufactured
from 1.5/1.8mm high strength steel. The design of the “Z”
frame allows the fitting of a draught excluder as an
optional extra.
OŒCIE¯NICA
Oœcie¿nica kierunkowa lub o profilu litery “Z” o wysokiej
wytrzyma³oœci i gruboœci 1,5/1,8 mm z wg³êbieniem
p r ze z n a c zo ny m n a u s zc ze l k ê w y t ³ u m i a j ¹ c ¹ ,
pomalowana proszkowo farb¹ epoksydow¹ na kolor
szary RAL 7035 lub inny z palety kolorów RAL.
DOOR LEAF
The door leaf is constructed from prepaint galvanized
steel plate, Colour grey RAL 7035 or in PVC with different
finishes. Reinforcements for door closer installation
provided.
SKRZYD£O
Wykonane ze stali galwanizowanej typu skin pass,
wykoñczone kolorem szarym RAL 7035 lub blach¹
powlekan¹ PVC w ró¿nych wykoñczeniach.
Wzmocnienia do monta¿u samozamykaczy.
HINGES
CE marked Hinges.
ZAWIASY
Zawias homologowany CE wyposa¿ony w sprê¿ynê
z pó³automatycznym zamykaniem.
REINFORCEMENT (OPTIONAL)
For the door closer installation.
WZMOCNIENIA (OPCJONALNIE)
do monta¿u samozamykaczy.
LOCKS
Locks are CE marked, supplied with a cylindrical key.
ZAMEK
zamek homologowany CE z wk³adk¹ patentow¹ na
klucz.

HANDLE
The ergonomically designed fire proof door handles
with black finish. Manufactured in fire proof PVC steel
core.
KLAMKA
Klamka przeciwpo¿arowa, antyzaczepowa CE, w kolorze
czarnym. Wykonana z poliamidu ognioodpornego
z rdzeniem stalowym.
INTUMESCENT FIRE SEAL
The door is supplied with a 3.0 x 20/30 mm seal.
USZCZELKA PÊCZNIEJ¥CA
uszczelka pêczniej¹ca intumex/palusol o wymiarach
2,5x20/30 mm.
INSULATION
Insulation core is manufactured from rock wool of
150/180 Kg Rockwool-Isover.
IZOLACJA
wype³nienie we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci 150/180kg/m
Rockwool-Isover.
ANTI-CROWBAR DEVICE
Manufactured from zinced steel.
BOLCE ANTYWYWA¯ENIOWE
wykonane ze stali ocynkowanej.
PVC SEPARATORS
For the door fitting.
SEPARATORY
do prawid³owego monta¿u.

- Classic EI2 60 / EI2 120
- Multiuse
The reversible classic door is the ideal solution fire door, it
complies with the established certifications for fire
prevention systems, guarantying the best quality for the
price.
Complimenting its features, the door presents a RAL 7035
finish that makes the door suitable for any architectural
environment.
The REVER MULTIUSE door consists of a reversible frame.

drzwi rewersyjne
- Classic El230 / EI260
- Multiuso
Drzwi rewersyjne Classic to idealne rozwi¹zanie, spe³niaj¹ce wyznaczone normy przeciwpo¿arowe, zapewniaj¹ce jednoczeœnie najwy¿sz¹ jakoœæ. Te funkcjonalne
drzwi wykoñczone zosta³y w kolorze RAL 7035, dziêki
któremu pasuj¹ do ka¿dego projektu architektonicznego.
Drzwi rewersyjne Multiuso wyposa¿one s¹ w oœcie¿nicê
rewersyjn¹.

ACCESSORIES FOR REVER CLASSIC EI2 /MULTIUSE DOORS
ELEMENTY DRZWI REWERSYJNYCH CLASSIC

DEAD-END CLAMPS
From 6 to 11 clamps per frame.
KOTWY MONTA¯OWE
od szeœciu do jedenastu kotew na oœcie¿nicê.

handle
klamka

multiuse hinge
zawias multiuso

fire door hinge regulation in height
szybka regulacja zawiasu przecipozarowego

vision panel
przeszklenie

door closer
samozamykacz

panic bar
dŸwignia antypaniczna

