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1. Protipožiarna vypeňovacia náterová látka na drevo  PLAMOSTOP D  pre ochranu      
    dreva a celulózy, drevených konštrukcií, kazetových stropov a iných výrobkov  
    z dreva  a celulózy  proti  vzplanutiu. Pri spotrebe   400 g/m2  dosahuje reakciu  
    na oheň B – s1, d0. Ocenené Zlatou medailou FIRECO 2001. 
 

            2. Transparentný protipožiarny náter na drevo  PLAMOSTOP D – transparent  
                 pre zvýšenie triedy horľavosti na stupeň B pri spotrebe  200 g/m2.  

 Pri spotrebe 440 g/m2  zvyšuje požiarnu odolnosť  zaťažených drevených  
 konštrukcii o 16 min. 

 
             3. Protipožiarny vypeňovací náter  PLAMOSTOP P9  pre ochranu oceľových    
                 konštrukcií s požiarnou odolnosťou od 15 do 90 min. 
 

4. Protipožiarny vypeňovací náter PLAMOSTOP P9 je určený k zvýšeniu požiarnej   
odolnosti betónových konštrukcií v rozsahu 45 až 180 min. na základe stanovenia 
ekvivalentu hrúbky betónu pre zväčšenie krytia ťahovej výstuže a rozmerových 
parametrov betónového prvku vypočítaných podľa dimenzačnej tabuľky.  

 
 
 
 
 

         Na požiadanie Vám poskytneme bližšie technické údaje uvedených výrobkov.  
       

Cenové relácie jednotlivých výrobkov bez DPH:  
 
   
         - PLAMOSTOP   D                   5,50  EUR/kg   
  - PLAMOSTOP - D transparent 13,00  EUR/kg   
  - PLAMOSTOP   P9     8,00  EUR/kg              
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FIREK s.r.o. 
Rampová 4 
040 01 Košice 
Slovensko 

FIREK s.r.o.                                                             tel./fax:  + 421 55 632 0666 
Rampová 4                                                               tel.: + 421 55 799 8541 
040 01  Košice    mobil:   +421 907 938763 

                 +421 908 877833 
E-mail:   firek@firek.sk



Rampová 4, 040 01  Košice,  IČO: 36207608    IČ DPH: SK2020053871

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKYDODACIE  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY

1. Tovar dodávame na základe objednávky. 
2. Na prepravu využívame prepravné spoločnosti, resp. vlastný rozvoz.
3. Platba: dobierka, vklad na účet.
4. U stálych zákazníkov je možná aj platba na faktúru.
5. Vyhradzujeme si právo zmeny platobných podmienok pre všetkých zákazníkov.

kg  kg zľava

Zľavy pri jednorázovom odbere zo základných cien pri jednorázovom odbere

g g a a

  nad      40  do      80 3%
  nad      80  do    120 5%
  nad    120  do    500 7%
  nad    500  do 1 000 10%
  nad 1 000  do 1 500 12,50%
  nad 1 500 dohodnutá zľava  nad 1 500 dohodnutá zľava

Doprava:Doprava:

Dopravu zabezpečujeme prepravnou spoločnosťou TOPTRANS SK. Cenu za dopravu 
hradí príjemca. Pri jednorázovom odbere nad 3 000,00 € bez DPH dopravu v rámci SR 
hradí dodávateľ.


