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zgodnie z Aprobatą Techniczną COBR „Metalplast” AT-
06-0839/2005 drzwi stalowe przeszklone uniwersalne 
systemu Forster presto przeznaczone są do zabudowy 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, 
przemysłowych, jako drzwi zewnętrzne wejściowe oraz 
drzwi wewnętrzne korytarzy i przedsionków
nowoczesny system profili zlicowanych powierzchniowo 
Forster presto
uszczelki przymykowe od strony wewnętrznej oraz 
zewnętrznej drzwi
maksymalny wymiar zewnętrzny drzwi 1480 mm x 
3070 mm (drzwi jednoskrzydłowe), 2850 mm x 3070 
mm (drzwi dwuskrzydłowe)

System Forster presto jest systemem służącym do wykonywania uniwersalnych, dymoszczelnych i 
ognioodpornych drzwi stalowych oraz ścianek stałych. Istnieje możliwość wykonania wszystkich konstrukcji 
ze stali pokrytej odpowiednią powłoką lakierniczą lub ze stali nierdzewnej (profile i akcesoria). Wygląd 
zewnętrzny takich konstrukcji jest identyczny z wyglądem konstrukcji ognioodpornych systemów Forster 
fuego light.
System pozwala na wykonanie drzwi i ścianek ognioodpornych w klasie E30 i E60.

1. Profil stalowy
2. Wkręt zatrzaskowy
3. Listwa przyszybowa
4. Szyba

stalowe profile konstrukcyjne o ściance grubości 
1,5 mm (ocynkowane, nieocynkowane lub ze stali 
nierdzewnej)
zastrzaskowe listwy szklenia (ocynkowane lub 
aluminiowe)
wkręty grzybkowe służące do osadzania zatrzaskowych 
listew szklenia
uszczelki przyszybowe oraz uszczelka przymykowa z 
EPDM
okucia i akcesoria drzwiowe

odporność ogniowa i dymoszczelność
- E30, E60; wg DIN 4102-13; Z-19.14-508
- RS-1, RS-2; wg DIN 18095
odporność ogniowa i dymoszczelność
- E30, E60, S60; w trakcie certyfikacji w ITB Warszawa
antywłamaniowość 
- ET1; wg DIN V 18103; 96/06-603 - drzwi  jednoskrzydłowe,  
                                        94/01-344 - drzwi dwuskrzydłowe 
- ET2; wg DIN V 18103; 96/06-604 - drzwi jednoskrzydłowe,   
                                        94/01-345 - drzwi dwuskrzydłowe
kuloodporność 
- M3-SA; wg DIN 52290; 1211.1/M90049

Forster presto - system drzwi i ścianek

Szczegóły techniczne W skład systemu wchodzą

Testy, badania, certyfikaty techniczne


