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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата за къща DOMO 20-19 
 
Блиндирана врата за къща Domo 20-19 е съчетание на най-необходимите за клиента 
предимства , събрани в една врата! 

Профил Груп има удоволствието да Ви представи, проектираната до съвършенство 
блиндирана врата за къща DOMO 20-19. Вратата е специално разработена за външни 
условия, с отлични показатели на топло- и шумоизолация. Вградено е четиристранно 
гумено уплътнение в металната каса заедно със специален праг в долната част. 
Поставен е специален сандвич панел OUTFLAТ с плоскости за външни условия. 

Говорейки за сигурност, DOMO 20-18 е изцяло нова разработка, създадена специално 
за любителите на механичната защита с впечатляващите 7 точки на заключване, 
благодарение на солидната метална конструкция и високия клас патрон Solid 6. 
Патрона е от висок клас на сигурност с 2 щифта против разбиване и елегантна 
ръкохватка от вътре за повече удобство.     

Този модел врата включва: 

 Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили крило, с обща дебелина 68 мм, 
изработено от студено развалцована стомана 1,2 мм. 

 Пълнеж от минерална вата 50 мм. 
 Италианска широкоъгълна шпионка. 
 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК 
 Два пасивни шипа от страната на пантите. 
 Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и каса. 
 ProBox с рингов протектор - 7,2 мм стоманен бокс  защитаващ заключващия механизъм. 
 Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 
 Електростатично покритие на металното крило и касата. 
 Ъглова метална каса, с долен метален праг с уплътнител, изработена от стоманен лист 2мм , усилена срещу взлом – 5 цвята 

(Кафяво – RAL 8003, Шагре – RAL 8017, бяло – RAL 9016, сиво SP – RAL 7016, бежово – RAL 1015). 
 Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение вградено в крилото. 
 Анкериращи елементи на стоманената каса. 
 Метален долен праг с уплътнение. 
 Автоматичен праг – Classic  - ПОДАРЪК 
 Усилена лостова система с един единичен и един двоен девиатори. 
 Италианска патронна брава + Патрон Solid 6 от изключително висок клас на сигурност: 

- 5 ключа + 1 майсторски ключ; 
- С ръкохватка от вътрешната страна; 
- Два щифта против разпробиване; 
- Шест активни пина; 
- Анти-бъмпинг защита; 
- Персонализирана карта за повече сигурност. 

 Outflat плоскости за външни условия в пет актуални дървесни декора – Тъмен дъб, Златен дъб, Графит /хоризонтално/, Ясен 
/хоризонтално/, Бяло с дървесен декор. 

 Обкантващи алуминиеви профили – прахово боядисани – Кафяво – RAL 8003; Шагре – RAL 8017; Бяло – 9016; Сиво SP – RAL 
7016, Бежово – РАЛ 1015. 

 Луксозен обков – вън: пасивна тръбна дръжка Телус хром никел (80см); вътре: дръжка Дерби хром сатен - ПОДАРЪК 
 Размер 2100 мм  –  включен в цената - ПОДАРЪК 
 Посока на отваряне – на вътре! 
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Блиндирана врата с вкл. 3% отстъпка:                             Цена: 1 509.00 лв. 
Монтаж метална част и пяна:                                                                                                    Цена:    125.00 лв. 

 

 
 
Възможни екстри: 

 Козирка – по запитване 
 Патрон Solid Snake /5 ключа/ - 194.00 лв. 
 Патрон dom diamant /5 ключа/ - 549.00 лв. 
 Автоматичен праг High+51 - 89.00 лв. 
 Вграден автомат - 589.00 лв. 
 Блок каса - 98.00 лв. 

 
 
Сертификати и технически характеристики: 

 Протокол от изпитване на устойчивост срещу опит за разбиване -  3 ти клас. 
 Сертификат за пожароустойчивост 30 минути. 
 CE маркировка. 
 Сертификат за качество ISO 9001-2008. 
 Отлична топлоизолация U=0.852 W/m2°K. 
 Шумоизолация Rw=30 dB постигната чрез тристранно уплътнение. 

 
 

Размери (за строителен отвор):    
 широчина – 900, 940, 980, 1020 мм;  
 височина  –  1980, 2020, 2100 мм 

 
 
Посока на отваряне (поглед от страна на панти):  

 Допълнителна на вътре – лява или дясна  

 
 
Други условия:  

 Цените са с ДДС 
 Цените са с включена доставка за София град. 
 Монтажът се извършва посредством трайно закрепване към зида с дюбели и се използва пяна за попълване на 

луфта.  
 Вратата трябва да бъде скрита под козирка! Не е подходящо вратата да бъде изложена на директни външни 

условия (снегонавяване, продължително излагане на слънце, дъжд). 
 В монтажа не е включено къртене, демонтаж и извозване на старата врата, качване по стълби.  
 Срок на доставка и монтаж: 50 р.дни. 
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Плоскости в 5 цвята            патрон 6-та серия                ProBox – защита                луксозен обков 
 
 

    
                  Автоматичен праг                              Outflat плоскости                                   3D регулируеми панти 
 
 
Вижте и нашите Интериорни Врати от Класен – www.profil-bg.com  
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