
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

                    Професионалният ви интерес и личната ви амбиция са двигател на  стремежа
ви, вашият проект да отговори най-добре на интересите на инвеститора и обществото.
                    Същевременно безстопанствеността намалява прогресивно в съдържанието на 
понятието собственост. Увеличава се вашата и на инвеститора морална и наказателна 
отговорност за безопасността и запазването на материалните блага, създадени с вашия 
проект.
                    Недопускането на пожар и свързаните с него явления са много важна част от 
вашата работа, от нормативните уредби на националните законодателства и 
законодателството на ЕС.
                    Фирмата COLT Group със своя над 80 годишен опит в осигуряване на 
пожаробезопасност, притежава уникална, всеобхватна информация и решения за 
преодоляване последствията от дима, димните газове и топлината при пожар.
                    За това смятаме, че можем да ви бъдем полезни с това, което предлага COLT 
Group, а именно:
        1.       Системи с двойно предназначение: за контрол на дима и топлината, състоящи се от
естествени или машинни вентилатори, димни бариери  и управление на действието им в 
координация и за програмируемо проветряване.
          1.1.  Системи за естествено димо- и тополоотвеждане и вентилация;
          1.2.  Системи за машинно димо-и топлоотвеждане и вентилация;
          1.3.  Системи за диференциално налягане;
          1.4.  Системи за машинно импулсно вентилиране;
          1.5.  Системи за контрол на дима с прегради – димни бариери.
        2.       Елементи на системите за контрол на дима и топлината.
          2.1.   Естествени вентилатори:
            2.1.1. Според предназначението приточни и димо-и топлоотвеждащи;
            2.1.2. Според мястото им фасадни или покривни.
          2.2.    Машинни вентилатори:
            2.2.1. Според мястото им фасадни или покривни;
            2.2.2. Според функционалността им системно несвързани или системно свързани,
                  с димни канали, импулсни и др.
          2.3.    Димни бариери:
            2.3.1. Според функционалността им статични или динамични;
            2.3.2. Според изпълнението еднолицеви, двулицеви, хоризонтални, скосени и др.
          2.4.    Управления/Контролери:
            2.4.1. Според  задвижването газовомеханични, пневматични и електрически;
            2.4.2. Според функционалността затваряне/отваряне, само отваряне, само затваряне,
                   затваряне/отваряне за проветряване.
             2.4.3.  Според капацитета им за управление единични или групови.
        3.        Асортимент на изпълнение на елементите по отношение на:
          3.1.     Топлоизолацията с нисък и висок коефициент на топлопреминаване;
          3.2.      Въздухо- и водоплътност;
          3.3.     Шумоизолация;
          3.4.     Устойчивост на товар и ветрово усилие;
          3.5.     Светлопропускливост;
          3.6.     Размери;
          3.7.     Монтажни възможности;
          3.8.   Класове според показателите.



                  Голямото разнообразие в нашето предлагане ни различава от всички други 
доставчици и е най-добрата възможност да получите от нас точно това, което ви трябва.
                  Освен това предлаганите от нас продукти в система са конструирани, произведени 
и допълнително изпитани за съответствие с  EN 12101 – части/хармонизиран БДС EN 12101-
части и се придружават от  СЕ на ЕК/ конфирмационен сертификат – понастоящем най-
високо потвърждение за надеждност, респективно за опазване хора и материални блага.
                   Ние не предлагаме продукти , а системи с двойно предназначение – 
димоотвеждане и проветряване . Всичко от един доставчик с висока гаранционна и 
експлоатационна надеждност, единен след гаранционен компетентен сервиз.


