ROZWI¥ZANIA OBIEKTOWE

System
esco Ferro-Wic

Stal i stal nierdzewna; uznane materia³y odkryte na nowo na potrzeby nowoczesnej
architektury. Cechy wyró¿niaj¹ce je to: wysoka stabilnoœæ, wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na korozjê.
Dziêki systemowi esco-FerroWic mo¿liwe staje siê zrealizowanie wszystkich idei
architektonicznych. Daleko zaawansowana kompatybilnoœæ miêdzy poszczególnymi
elementami oraz kompletnoœæ oferowanych rozwi¹zañ otwiera nieograniczon¹ przestrzeñ
mo¿liwoœci projektowych. U¿ycie systemu esco-FerroWic w zakresie tworzenia fasad oraz okien
i drzwi pozwala w pe³ni wykorzystaæ kreatywnoœæ twórców indywidualnych projektów. Co wiêcej:
system esco-FerroWic ³¹czy aspekty estetyczne z ca³ym szeregiem zalet technicznych
i funkcjonalnych: stal nierdzewna klasy 1.4401 (V4 A wed³ug DIN), dzielone s³upy, ró¿ne formy
wykoñczenia powierzchni dla stali nierdzewnej, bezpoœrednie mocowanie za pomoc¹ œrub
samowierc¹cych.
W ostatnich latach wzrasta znacz¹co œwiadomoœæ zagro¿eñ po¿arowych w budynkach zarówno obiektach mieszkalnych jak i budynkach u¿ytecznoœci publicznej, Wymagania
dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej budynków narzucaj¹ stosowanie przegród
przeciwpo¿arowych. Ze wzglêdów na funkcjonalnoœæ (tak¿e estetykê), czêsto powinny to byæ
przegrody przeszklone - bez ustêpstw w zakresie ich odpornoœci ogniowej.
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Bahnhof Starnberg Nord
System: esco Ferro-Wictec 55-1

System esco Ferro-Wic umo¿liwia wykonanie konstrukcji przegród przeciwpo¿arowych
w zakresie klas odpornoœci ogniowych a¿ do E30, E60, EI15, EI30, EI60, oraz w zakresie
dymoszczelnoœci S60. Posiada komplet dopuszczeñ polskich (Aprobata AT-15-4365/2002).
System esco Ferro-Wic umo¿liwia tworzenie przegród z du¿ymi powierzchniami przeszkleñ
(wysokoœæ bez podzia³ów do 2500 mm - ograniczenie stosowania pojawia siê czêsto ze strony
producentów szk³a przeciwpo¿arowego). Sposób mocowania szk³a w systemie esco Ferro-Wic
umo¿liwia ³atwy monta¿ nawet bardzo grubych pakietów szklanych - nawet do 48 mm. W ten
sposób ³¹czenie funkcji ognioodpornoœci i np.: antyw³amaniowoœci lub kuloodpornoœci przestaje
byæ trudnoœci¹. System esco Ferro-Wic umo¿liwia stworzenie konstrukcji przeciwpo¿arowych
równie¿ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Grupa profili 55N i 65FP umo¿liwia wykonywanie konstrukcji drzwi oraz witryn bez odpornoœci
ogniowej. Œlusarka taka doskonale sprawdza siê w przypadku konstrukcji nara¿onych na
uszkodzenia mechaniczne, tam gdzie nie jest wymagana odpornoœæ ogniowa.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System drzwi i œcianek przeciwpo¿arowych
esco Ferro-Wic 55N
Dane techniczne:
- profile stalowe bez izolacji termicznej
- umo¿liwiaj¹ budowanie przegród klasy E30, E60
- elementy konstrukcyjne przegród ³¹czone s¹ przez spawanie
- profile zabezpieczone pow³ok¹ cynkow¹
- mo¿liwoœæ dostarczenia profili ze stali nierdzewnej
- widoczne powierzchnie profili s¹ wykañczane przez lakierowanie lub
szlifowanie (stal nierdzewna)
- mo¿liwoœæ uzyskania klasy dymoszczelnoœci S60 poprzez zastosowanie
listwy uszczelniaj¹cej

Max. wymiary:
Œcianki
- wysokoœæ: 4500 mm, szerokoœæ: nie ogranicza (dylatacje co 6000 mm)
Drzwi jednoskrzyd³owe E30:
Drzwi dwuskrzyd³owe E30:
Drzwi jednoskrzyd³owe E60:
Drzwi dwuskrzyd³owe E30:
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- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 1478 mm,
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 2500 mm.
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 1150 mm,
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 2450 mm.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Städtisches Klinikum St.Georg, Leipzig
System: esco Ferro-Wic 65FP i 55N
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System drzwi i œcianek przeciwpo¿arowych
esco Ferro-Wic 65FP
Dane techniczne:
- profile stalowe z izolacj¹ termiczn¹
- umo¿liwiaj¹ budowanie przegród klasy EI15, EI30, EI60
- elementy konstrukcyjne przegród ³¹czone s¹ przez spawanie
- profile zabezpieczone pow³ok¹ cynkow¹
- mo¿liwoœæ dostarczenia profili ze stali nierdzewnej
- widoczne powierzchnie profili s¹ wykañczane przez lakierowanie
lub szlifowanie (stal nierdzewna)
- mo¿liwoœæ uzyskania klasy dymoszczelnoœci S60 poprzez zastosowanie
listwy uszczelniaj¹cej

Max. wymiary:
Œcianki
- wysokoœæ: 4500 mm,

- szerokoœæ: nie ogranicza (dylatacje co 6000 mm)

Drzwi jednoskrzyd³owe EI30:
Drzwi dwuskrzyd³owe EI30:
Drzwi jednoskrzyd³owe EI60:
Drzwi dwuskrzyd³owe EI60:

06

strona:
stan: 10.2005

- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 1430 mm,
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 2500 mm.
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 1150 mm,
- wysokoœæ: 2454 mm, szerokoœæ: 2450 mm.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Krankenhaus, Dresden
System: esco Ferro-Wic 65FP i 55N
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System drzwi i œcianek bez odpornoœci ogniowej
esco Ferro-Wic 55N
Dane techniczne
- profile stalowe bez izolacji termicznej
- szerokoœæ profili 55 mm
- elementy konstrukcyjne przegród ³¹czone s¹ przez spawanie
- profile zabezpieczone pow³ok¹ cynkow¹
- mo¿liwoœæ dostarczenia profili ze stali nierdzewnej
- widoczne powierzchnie profili s¹ wykañczane przez
lakierowanie lub szlifowanie (stal nierdzewna)
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Volksbank, Leipzig
System: esco Ferro-Wic 65FP i 55N
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System drzwi i œcianek bez odpornoœci ogniowej
esco Ferro-Wic 65FP
Dane techniczne
- profile stalowe z izolacj¹ termiczn¹
- szerokoœæ profili 65 mm
- elementy konstrukcyjne przegród ³¹czone s¹ przez spawanie
- profile zabezpieczone pow³ok¹ cynkow¹
- mo¿liwoœæ dostarczenia profili ze stali nierdzewnej
- widoczne powierzchnie profili s¹ wykañczane przez
lakierowanie lub szlifowanie (stal nierdzewna)
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Tauentzienstraße, Berlin
System: esco Ferro-Wistyle 70
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System drzwi i œcianek bez odpornoœci ogniowej
esco Ferro-Wic 70
Dane techniczne
- profile stalowe z izolacj¹ termiczn¹
- szerokoœæ profili 70 mm
- elementy konstrukcyjne przegród ³¹czone s¹ przez spawanie
- profile zabezpieczone pow³ok¹ cynkow¹
- mo¿liwoœæ dostarczenia profili ze stali nierdzewnej
- widoczne powierzchnie profili s¹ wykañczane przez
lakierowanie lub szlifowanie (stal nierdzewna)
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Altfriedrichsfelde, Berlin
System: esco Ferro-Wicstyle 70
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System fasad s³upowo - ryglowych
esco FERRO-WICTEC 55
Dane techniczne
- krótki czas fabrykacji – szklenie na sucho
- lepsze doszczelnienie poprzez zachodz¹ce na siebie uszczelki
w obszarze przeciêcia rygla ze s³upem.
- mo¿liwe zastosowania do fasad pionowych, fasad poligonalnych
do 30 stopni, do przeszkleñ ukoœnych.
- wysoki stopieñ izolacyjnoœci cieplnej
- gruboœæ wype³nieñ do 59 mm
- ciê¿ary szk³a do 1200 kg !!!
- mo¿liwe wykonania w klasie odpornoœci ogniowej EI30 oraz E30
(uwaga: wyniki badañ tylko z rynku niemieckiego).
- wykonania w klasach odpornoœci ogniowej bez ró¿nic wizualnych
w stosunku do normalnych rozwi¹zañ
- mo¿liwe wykonanie ze stali nierdzewnej
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Eingangsbereich Scharnagerling, München
System: esco Ferro-Wictec 55 i Ferro-Wicstyle 70
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System adapterów fasadowych
esco FERRO-WICTEC 50-1
Dane techniczne
- adapter fasadowy w formie nak³adki na podkonstrukcjê ze stali
- krótki czas fabrykacji – szklenie na sucho
- lepsze doszczelnienie poprzez zachodz¹ce na siebie uszczelki
w obszarze przeciêcia rygla ze s³upem.
- mo¿liwe zastosowania do fasad pionowych, fasad poligonalnych
do 30 stopni, do przeszkleñ ukoœnych.
- wysoki stopieñ izolacyjnoœci cieplnej
- gruboœæ wype³nieñ do 59 mm
- szerokoœæ zabudowy 50 mm
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Berufsgenossenschaft, Landshut
System: FERRO-WICTEC 50-1
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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System adapterów fasadowych
esco FERRO-WICTEC 55-1
Dane techniczne
- adapter fasadowy w formie nak³adki na podkonstrukcjê ze stali
- krótki czas fabrykacji – szklenie na sucho
- lepsze doszczelnienie poprzez zachodz¹ce na siebie uszczelki
w obszarze przeciêcia rygla ze s³upem.
- mo¿liwe zastosowania do fasad pionowych, fasad poligonalnych
do 30 stopni, do przeszkleñ ukoœnych.
- wysoki stopieñ izolacyjnoœci cieplnej
- gruboœæ wype³nieñ do 59 mm
- szerokoœæ zabudowy 55 mm
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obiekt: Marienhospital Stuttgart
System: FERRO-WICTEC 55-1
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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Ponadto w naszej ofercie:
· kompletna oferta okuæ i akcesoriów do œlusarki aluminiowej i stalowej
· maszyny i oprzyrz¹dowanie do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej
· rozwi¹zania do wentylacji pomieszczeñ i ogrodów zimowych
· systemy œcian ¿aluzjowych i os³on przeciws³onecznych
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do okien, drzwi i fasad
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do drzwi i przegród przeciwpo¿arowych
· automatyka do otwierania drzwi i okien
· systemy oddymiania
· systemy kontroli dostêpu
Szczegó³owe informacje techniczno - handlowe uzyskaj¹ Pañstwo
od naszych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.

esco Polska Sp. z o.o.
grupa VBH
ul. Sterdyñska 1 · 03-797 Warszawa
tel: 022 679 25 22 · fax: 022 678 56 67
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco.com.pl

