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E-mail: info@p-u-p.cz 

Web: www.P-U-P.cz 

-Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti 

nenadal@p-u-p.cz, 777850441 

-Lukáš Procházka, obchodní oddělení 

prochazka@p-u-p.cz, 777850443 

-Ondřej Pokorný, vedoucí technik, zaměřování 

pokorny@p-u-p.cz, 777850455 

-Zuzana Burianová, ekonomické oddělení 

burianova@p-u-p.cz, 777850407 

 

 

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na 
výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.  
 
PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE: 
TYP: PUP 2015 – Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené, 
prosklené, kazetové, (s polodrážkou v křídle), v ocelové nebo dřevěné rámové nebo dřevěné 

obložkové zárubni, případně s bočním a horním dílem. 
Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45 DP3 + (C5) 
Kouřotěsnost: SM a SC 
 

TYP: PUP 2015 BP– Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené, 
prosklené, kazetové, (bez polodrážkou v křídle), v dřevěné obložkové zárubni nebo ocelové 

zárubni. 
Požární odolnost: EW/EI 15, 30, 45 DP3 
 
 

PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE: 
TYP: PUP 2015 RC2/RC3 - Jednokřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené (s 

polodrážkou v křídle), v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni. 
Požární odolnost: EW/EI 15, 30, 45 DP3 + (C5) 
Třída bezpečnosti: RC2 (dřevěná obložková zárubeň) RC3 (ocelová zárubeň) 
 
 

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY IV68, IV78 a IV88: 
TYP: PUP 2015 IV68 - (dveře/okna) jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné (dveře/okna), 
pevné, nebo částečně prosklené, prosklené, v rámové zárubni, případně s bočním a horním 

dílem. 
Požární odolnost: EW/EW 15, 30 DP3 + (C5) 
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PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY IV92 (dřevohliník): 
TYP: PUP 2015 IV92 - (dveře/okna) jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné (dveře/okna), 
pevné, prosklené, nebo částečně prosklené, v dřevěné rámové zárubni, případně s bočním a 

horním dílem. 
Požární odolnost: EW/EW 15, 30 DP3 + (C5) 
 

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA – PEVNÁ: 
TYP: PUP ST- Dřevěná stěna pevná, prosklená, nebo částečně prosklená, v dřevěné rámové 

zárubni, případně s bočním a horním dílem. 
Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45, 60 DP3 
 

PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA: 
TYP: PUP 2015 RD (revizní dvířka) – jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné revizní dvířka, 
plné, prosklené, v dřevěné rámové zárubni nebo dřevěné obložkové zárubni. 
Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45, 60 DP3 + (C5) 

 
 
Materiály, povrchová úprava a příslušenství na PBZ: 
 
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 
-  venkovní  i vnitřní výrobky konstrukce typu DP3  jsou vyrobeny z kvalitních nastavovaných  lepených   lamel 

(hranolů) smrk, dub, borovice, meranty - nejméně třívrstvé 
-  povrch výrobků tvoří: 

 RAL (pod barvu), (v odstínu dle vzorníku REMMERS) 

 LAZURA, (v odstínu dle vzorníku REMMERS) 

 kvalitní dýhy( SM,DB,BK, TŘ atd. ) mořené nebo nemořené, lakované polyuretanovým  lakem 

 FOLIE/CPL (pouze u dveří typu plné hladké) 

 HPL lamináty (pouze u dveří typu plné hladké) 

 
SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ: 
V souladu s požadavky požárně bezpečnostního  řešení  (PBŘ) stavby vybavíme výrobky nadstandardně  
samozavírači, koordinátory zavírání křídel, panikovým kováním dle norem  EN 179 i EN 1125 nebo zámkem s 
panikovou funkcí, magnety pro aretaci křídel v otevřené poloze (podmínkou je napojení na EPS nebo kouřové 
čidlo), elektropohony, elektromotorickými zámky, kartovými zámky apod. 
 

DESING VÝROBKŮ: 
 Naší specialitou je výroba replik starých dveří s bohatou profilací, ale umíme s požární odolností vyrobit i 
moderní dveře s jednoduchým, čistým designem.  
 

Významné Reference: 

Ministerstvo obrany, Praha 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 

Ministerstvo vnitra, Praha 

Poslanecká sněmovna, Praha 

Tvrz Orlice, Letohrad 

Český rozhlas, Praha 

Akademie Věd, Praha 

Univerzita Karlova, Praha 

 

 



 

 

Fotografie naši výrobků PUP: 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

               

          

 

 


