
Vážená paní, vážený pane, 

čelíme nelehké a podivné době a není toho mnoho, co zůstává stabilní. Stabilita je navíc jedna z vlastností,
jimiž se honosí požární odolnost ocelových konstrukcí. A o nich je dnešní Technická informace. 

Ocel sice – jak všeobecně známo – nehoří, ale po dosažení kritické teploty dochází k porušení meze kluzu a
ztrátě – mimo jiné – oné stability. Proto je třeba ji chránit, což lze za použití našich materiálů velice snadno
provést. Ať už se jedná o ocelové profily rozvinutých tvarů či uzavřené.

Z  našeho  portfolia  se  k  tomu  nabízí  požárně  ochranné  desky  PROMATECT®-H,  PROMATECT®-200,
PROMATECT®-XS a PROMATUBEX® pro kruhové prvky. Posledně jmenovaný je český „vynález“ našeho
kolegy Ing. Petra Kejklíčka.

Jaké jsou výhody:

• vysoká požární odolnost
• možnost zachování tvaru ocelového prvku
• neomezená doba životnosti obkladu 
• možnost lokální opravy poškození
• objemově nepříliš robustní řešení
• snadná montáž a volitelná povrchová úprava
• odolnost proto vlhkosti a agresivním chemickým látkám
• a další…

Tyto všechny přednosti přispívají k tomu, že naše deskové materiály nejenže splňují všechny předepsané
podmínky certifikace a požárních testů,  ale  jsou  již  od roku 1993 úspěšně aplikovány mnohými  našimi
zákazníky.

Desky  jsme  schopni  dodávat  buď  ve  velkém  formátu,  nebo  můžete  využít  našeho  Promat  servisu:
formátování na daný rozměr, povrchová úprava u nás ve výrobě, prefabrikované tvarovky, rozlišení
např. dle pater či pozic, speciální balení, široká dostupnost a doprava po celé ČR atd.

Bližší informace získáte v našem novém katalogu nebo Vám je rádi poskytnou v první řadě naši kolegové z
Promat-týmu v terénu – Emil Janek, Petr Babor, Jan Chmelař, Libor Fleischer, Michal Dočekal, Petr Vild a
Petr  Kejklíček –  či  v  kanceláři  –  Gabriela  Gruntová a Jaroslav Machač.  Budeme rádi,  když se na nás
obrátíte. Naše výroba, naše sklady, naše proškolené montážní firmy i náš Promat-tým fungují nadále, Covid
neCovid! 

V úvodu dopisu jsem zmínil, v jak prapodivné době žijeme. Přeji Vám, nechť Vás přes všechny nepřízně
osudu provází pevné zdraví, neutuchající optimismus a dobrá nálada! Stejně tak i Vaše blízké!

S pozdravem „Promat – ochrana ocelové konstrukce nám nedá mat!!“

Petr Babor a Promat-tým

Praha, listopad 2020


