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Čísla

Lamborghini Aventador 

Carbonado...

...má cenu 1,3 milionu eur: to je 
také hodnota 3,8 milionů dílů 

uložených v našem skladu.

1 000 000 testovacích cyklů za rok

Tyto testy jsou prováděny RF-Technologies, aby 
prokázaly  odolnost produktů s pohyblivými 

částmi.

100 požárních testů za rok

Tedy v průměru 1 požární test 
každý druhý pracovní den.

4500 budov chráněno před požárem!

V letech 2013 až 2016 jsme zabezpečili před požárem více než 
4500 budov: zdravotnické, vzdělávací, kulturní, volnočasové 

objekty i domácnosti! 

2,5 objednávky

vyřízeno každou hodinu
Celkem více než 4 700 

objednávek za rok!

15 % našich zaměstnanců je

zaměstaných ve výzkumu a vývoji

To dokazuje naši chuť neustále
rozšiřovat a rozvíjet škálu našich 

produktů.

Airbus A340-300..

...váží 268 000 kg: to je 
celková váha kovových plechů 

použitých každoročně při výrobě 
našich produktů.

Výrobní jednotka Slovensko

2,5/ h

> 2000 > 1500> 1000



Zavřeno ohni

Specialisté,
kterým můžete věřit

V Rf-Technologies navrhujeme inovativní řešení, které zajistí našim
zákazníkům účinnou pasivní ochranu před požárem.

Naše specializované zaměření nám 
umožňuje poskytnout našim

zákazníkům špičkové řešení pro
pasivní požární ochranu.

nám umožní provádět zkoušky, které pomáhají:          
       zkrátit dobu vývoje
          optimalizovat produkt
          garantovat konzistentní protipožární
          vlastnosti výrobků

Společnost zaměstnává 170 pracovníků ve dvou provozech;
jeden je v Belgii (kde sídlí také vedení společnosti) a další na 
Slovensku. Řešení od Rf-Technologies  jsou navrhnuta a schválena 
pro všechny typy konstrukcí: vertikální i horizontální, betonové i z
lehkých materiálů.

Jsou v souladu s těmi nejpřísnějšími národními i evropskými
normami. Rf-Technologies je průkopníkem v oblasti testování v 
souladu s mezinárodními standardy – již od roku 2004 testujeme
své výrobky podle evropských testovacích kritérií.

Společnost byla prvním dodavatelem kompletní řady požárních 
klapek s označením CE již v únoru 2012.

Založeno v roce 1985

Certifikace ISO 9001:2015

Dvě zkušební pece



Zvládání 

požáru

Odvod kouře

Kouř je považován za stejně nebezpečný jako plameny, ne-li více. 
Řešení odvodu kouře jsou navrhnuta pro odstranění kouře a žáru
v případě požáru. Vytvářejí bezkouřovou zónu pro evakuaci lidí za
dobré viditelnosti.

Uzávěry a klapky pro odvod kouře od Rf-Technologies jsou za 
běžného stavu zavřené a otevřou se lokálně v případě požáru.

Odvod kouře a tepla

Požární uzávěry

Potrubí a šachty pro odvod kouře a tepla

Požární klapky



Dělení do požárních úseků

Budovy se dělí do požárních úseků proto, aby se zabránilo
šíření požáru objektem. Požární úseky jsou oddělené od zbytku
budovy požárně dělícími konstrukcemi, které musí po určitý čas
odolávat působení požáru.

Proto, aby tato odolnost byla zajištěna, musí být všechny
prostupy stěnami a stropy mezi požárními úseky zabezpečeny
proti šíření požáru.

Průchody stěnami 

Těsnicí materiály

Nucené větrání

Požární klapky a požární vložky s výjimečnými 
vzduchotechnickými vlastnostmi.

Přirozené větrání 

Požárně odolné mřížky s neutrálním 
a estetickým povrchem

Větrací potrubí

Požárně odolné ucpávky,
nasouvací nebo pro montáž do stěny.



Jednoduchost v každém kkk rokkk u

Řada produktů Rf-T pok- ryje většinu vašich specializovaných požadavků na 
dělení do požárních úseků a pro odvod kouře díky širokému výběru velikostí,
typů konstrukcí i mechanismů. Pomůcky pro výběr vám pomohou zvolit
vhodné řešení pro různé typy proudění vzduchu.

Aby byly v souladu s legislativou, musí být protipožární prvky instalovány stejně 
jako zkušební prvek: typ zdiva, instalace a typy uzávěrů a těsnění uvedené v 
klasifikační zprávě musí být přesně dodrženy.

Abychom instalaci co nejvíce ulehčili, snažíme se využívat standardizovaných

konstrukčních materiálů pro zkoušky požární těsnosti.

Náš tým podpory je připraven pomoci našim zákazníkům a nadnárodním distributorům 
po celém světě telefonickff y, eyy -mailem, faxem a naši lokální zástupci jsou připraveni
poskytovat prodejní a technickou podporu koncovým uživatelům.

Většina produktů Rf-t je bezúdržbových. A co víc, vylepšovací sady dokonce
umožňují produkty upgradovat během jejich životnosti v závislosti na
rozpočtových možnostech a požadavcích legislativy.

Plánovávv ní

Montáž

Údržba a prr odporarr

Včasné dodání je klíčem k úspěchu vašich projektů. Ať se jedný o velký projekt, kde musí 
být jednotlivé prvky nainstalovány v předem stanoveném pořadí, nebo o urgentní výměnu,
můžete se spolehnout na naše dodací lhůty.



Společnost dodává výrobky na trh ve více než patnácti evropských zemích. Naše řešení jsou
distribuována pod obchodní značkou Rf-Technologies nebo formou lokálních privátních
značek.
Naše produkty pro odvod kouře a tepla a pro uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 
zajišťují bezpečnost v komerčních a veřejných budových po celé Evropě :
kancelářské budovy, nemocnice, muzea, veřejné budovy a nákupní centra.

Velitelství NATO, Brusel (BE)

Letiště Gardermoen, Oslo (NO)

Skutečně evropské

Maison de la Radio, Paříž (FR)

JuBi Towers, Hague (NL)

Hospital Particular, Alvor (PO)



BGL BNP Paribas,

Luxembourg (LU)

Polytechnická Univerzita,

Riga (LV)
Müpa (Palác umění),

Budapešť (HU)

Sterjarii Country Club, Bukurešť (RO)

Odeon Towers, Monaco (MC)

Centrul Comercial

Mercur, Craiova (RO)
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