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KD kovinska požarna vrata so testirana v Požarnem laboratoriju in certificirana na Zavodu za 

gradbeništvo Slovenija. 

 

KD kovinska požarna vrata so lahko ključen element v primeru požara, saj preprečijo širjenje 

požara, toplote in dima med prostori in požarnimi sektorji. Na ta način zaščitijo vaše 

premoženje in kar je najpomembnejše, življenje uporabnikov objekta. Zagotavljajo varno 

evakuacijo in varnost gasilcev, ki pomagajo pri gašenju in evakuaciji. 

 

Zato se KD kovinska požarna vrata vgrajujejo na mejo požarnih in/ali 

dimotesnih sektorjev ter na evakuacijskih poteh. 



 

www.vrata-derzic.si 

Ključno je, da v primeru požara pravilno delujejo. To pomeni, da se ZAPREJO. Zato je zelo 

pomembno redno pregledovanje požarnih prehodov, s strani vzdrževalcev objekta, da vrata 

niso založena. 

Priporočamo pa redni letni servis in vzdrževanje vrat s strani pooblaščene osebe, 

proizvajalca vrat. Vzdrževanje in servisiranje vrat sta ključna dejavnika, da vrata služijo 

svojemu namenu.  Pomembno je, da tudi vsi elementi na vratih pravilno delujejo.  

Pregled delovanje vrat vključuje, da serviser preveri: 

- da nič ne ovira ključavnice, kljuke, ali zapaha, tako da se vrata ne bi povsem   

zaprla, 

- učinkovitost delovanja samozapirala, 

- da ni bila vratom dodana ali sneta kakšna naprava ali del, zaradi katerega vrata 

ne bi pravilno delovala, 

- če so vsi deli vrat varno pritrjeni, če so tesnila na svojem mestu in 

nepoškodovana. 

V Sloveniji vsako leto beležimo več kot 2000 požarov na objektih. V njih se poškoduje več 

kot 100 ljudi, do 15 jih zaradi požarov vsako leto umre. To so številke, ki kažejo na velik 

pomen požarne preventive. (http://www.24ur.com/novice/slovenija/vsako-leto-zagori-vec-kot-2000-objektov-v-teh-

umre-do-15-oseb.html 
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Ko sprejemate odločitev za servis imejte v mislih, da 

lahko nekoč na ta način nekomu rešite življenje. 

Pokličite na 041 606 778 ali pišite na: servis@vrata-derzic.si in si 

zagotovite termin za pregled vrat. Naše strokovno osebje bo poskrbelo, da se 

boste počutili varno. 
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