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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата EXCLUSIVE – висша класа! 
 

 

Входна блиндирана врата за къща Exclusive е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите 
механизми – заключването освен механичната патронна брава е надградено и с електромеханична брава Второ 
поколение с общо 10 точки на заключване. Наличието на допълнително заключване Ви осигурява не само по-

голяма сигурност, но и удобство при използването на вратата. Благодарение на интегрираното във вратата 
управление с мобилен телефон, тази страхотна врата винаги е в очакване на Вашите команди. А дизайнът… 
вграждането на стъклопакет 66 мм в този модел е иновативно решение, което позволява директното преливане 
на топлотата на дърво в разнообразието на стъклото.  
 

 

Този модел врата включва: 
 Масивно крило с дебелина – 68 мм изработено от огънат стоманен лист с дебелина – 1,2 мм. 
 Специално омега оребряване на крилото. 
 Пълнеж от минерална вата с дебелина – 50 мм. 
 Декоративни плоскости – 8 мм МДФ с дървесен декор.  
 Обкантващ алуминиев профил на крилото прахово боядисан. 
 Вградено гумено уплътнение.  

 Два пасивни шипа от страна на пантите.  
 Усилена лостова с-ма с два двойни девиатора 

 Италианска широкоспектърна шпионка.  

 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 

 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 

 МДФ технически и естествен фурнир: EST Кестен, Тъмен дъб, Златен дъб, Орех. 
 МДФ полиуретанова боя: RAL, Гр. I  
 Дизайн по избор от К01 до К07 – виж по-долу - ПОДАРЪК. 
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 Стъклопакет: 2 бр. стъкла по 5 мм, съединени с метален дистанционер влагоустойчива лепенка. Дебелина 
на стъклопакета 66 мм .  

 sBoard - Външна декоративна планка за отключване, в случай на авария. 
 Патронна брава и уникален Патрон Солид Сатурн с 5 ключа  , поставен в чашка със специална закалена 

рингова защита.  
 Електро механична брава W-30-2T(4 точки на заключване), управление чрез безконтактна 

електромагнитна карта (Тансподер) 
 Вградено захранване в крилото и касата. 
 Управление с мобилен телефон Solid MobilleKey - ПОДАРЪК. 

 CP – карти. 

 Ключодържател – 1бр. -  ПОДАРЪК. 

 Функция EasyGo (автоматично заключване след затваряне на врата). 
 Ел. резе – бутон за лесно заключване от вътрешната страна. 
 Италиански луксозен обков – 2 дръжки Атина (хром сатен), Акс (хром сатен или черен) или Киви (месинг). 
 SBS – функция. 

 Метална Блок каса изработена от стоманен лист 1,5 мм, усилена да защитава с/у Взлом. 
 Вградено гумено уплътнение в касата S 50 Thermo +, пригодена за тунелен монтаж чрез допълнителни 

отвори за анкериране. 

 Вграден механизъм за регулиране на лостовете на заключване, гарантиращ по-добро уплътнение. 

 Допълнителни анкериращи елементи за допълнително усилване на касата. 
 Долен метален праг  изработен от неръждаема стомана 1,5мм. 
 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 

 

 

Блиндирана врата EXCLUSIVE с вкл. 3% отстъпка:                                                                   Цена:3739.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, електроника, пяна:                                                Цена:   195.00 лв. 

 

 

Допълнителни екстри: 
 Козирка – по запитване 

 Патрон Dom Diamant 5 ключа - 548.00 лв. 
 Первази панти /вътрешни первази/: 

-  Стандарт с МДФ – 78.00 лв. 
         - Fashion – 58.00 лв. 
         - Aрт с МДФ – 122.00 лв. 
 Автоматичен праг Classic – 64.00 лв. 
 Автоматичен праг High+51 – 98.00 лв. 
 Посока на отваряне, различна от стандартната – 138.00 лв.  
 Магнитен датчик – 38.00 лв. 
 СОТ-Кит – 86.00 лв. 
 Active Security – вградена аларма - 219.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група I – 108.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група II – 162.00 лв. 
 Различен цвят по RAL, група II – 239.00 лв.  
 Ел. насрещник – 138.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2200 – 194.00 лв.  
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 Надразмерност по височина до 2400 – 384.00 лв. 

 Надразмерност по широчина до 1050 мм – 182.00 лв. 
 

Сертификати и технически характеристики: 

 CE маркировка. 

 Сертификат за качество ISO 9001-2008. 

 Отговаря на БДС EN 14351 – 1 с протокол от първоначално изпитание на типа на продукт № ITT – 08.51 / 30.06.2009 г.   
 Отлична топлоизолация U=0.852 W/m2°K. 

 Шумоизолация Rw=30 dB постигната чрез тристранно уплътнение. 

 Клас на взломоустойчивост: най-висок 4 съгласно БДС ENV 1627 

 

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

 височина  –  1980, 2020, 2060, 2100 мм 

 

Посока на отваряне (поглед от страна на панти):  

 Основна -  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. 

 

Точки н заключване 

На модела 10:                                  Управление с мобилен телефон 

 

 

Възползвайте се от лекотата за управление, 
която ви дава мобилния телефон! Вграден 
модул за управление с мобилен телефон и 

приложение за смартфони с Android и iOS. 

Отваряте/затваряте и управлявате 
функциите на Вашата блиндирана врата от 
всяка точка на света. 
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Декоративните плоскости от двете страни на вратата придават уникалната топлота и уют на дървото, докато едновременно с 
това ви осигуряват и допълнителна изолация. 
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               3 d регулируеми панти              2 пасивни шипа при панти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте и нашите Интериорни Врати от Класен – www.profil-bg.com  
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