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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата iPS 3.0 
 

Блиндирана врата модел iPS 3.0 е промоционално предложение на достъпна цена. 

Тя представлява перфектното съчетание между солидна метална конструкция на 
вратата,стабилна защита в областта на бравата и патронно заключване от висок клас 
на сигурност. Други предимства на модела са заложените в нея възможно най-високa 
шумо - и топлоизолация и две назависими механични заключващи системи. 
Може да се каже, че в този клас  вратата е с всички екстри – вградена аларма, 
секретен патрон от най-висок клас, каса по избор, декоративна фрезовка на крилото. 
Това е входна врата за истински ценители, която ще задоволи желанията и на най-

взискателните клиенти. 
 

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 за по-добра изолация. 
 Два пасивни шипа от страна на пантите.  
 Усилена лостова с-ма с два войни девиатора. 

 Италианска широкоспектърна шпионка.  

 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 

 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 

 Автоматичен праг High+51 - ПОДАРЪК. 

 Декоративни МДФ плоскости с дървесен декор 8 mm: Тъмен дъб, Орех, Mountain Larch, Nоce Sofia, Noce 
Mary, Светъл дъб, Сив дъб  или Декоративни МДФ плоскости с технически фурнир: Тъмен орех, Тъмен 
орех две ръце лак, Тик, Избелен дъб, Натурален дъб, Златен дъб или Плоскост дъб Каньон 
(едностранно) Плоскост дъб Каньон + Дек. каса Fashion RAL 9005 (зид до 300 мм): едностранно (само 
хоризонтален фладер) или Полиуреотанова боя (rall група 1) 

 Декоративни лайсни L01-L04 - ПОДАРЪК. 

 Фрезовка (едностранно) – по избор от –(Ф03, Ф20, Ф21, Ф22, Ф31, Ф33) - ПОДАРЪК. 

 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 против разпробиване. 
 Електро механична брава W-30-2T (2 точки на заключване), управление чрез безконтактна 

електромагнитна карта (Тансподер) 
 Ел. резе -  бутон (от вътрешната страна на крилото за по бързо заключване или отключване) 
 Active security вградена независима от СОТ алармена система - ПОДАРЪК. 

 SBS – фунция – взаимно блокиране на двете заключващи системи. 
 Вградено захранване в крилото и касата. 
 Функция EasyGo – автоматично заключване след затваряне на врата - ПОДАРЪК. 

 Италиански луксозен обков – 2 дръжки Атина (хром сатен), Акс (хром сатен или черен) или Киви (месинг) 
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 Метална каса изработена от стоманен лист 2 мм с усилена “Г” секция, осигуряваща функции на защита с/у 

Взлом.  
 Вградено гумено уплътнение в касата S 50 Thermo +.  

 Вграден механизъм за регулиране на лостовете на заключване, гарантиращ по-добро уплътнение. 
 Допълнителни анкериращи елементи за допълнително усилване на касата. 
 Долен метален праг с вградено уплътнение. 
 Декоративна каси до 300 мм по избор от изброените/ с включени вътрешни первази / - ПОДАРЪК 

- Стандарт и Комфорт  

- МДФ с дървесен декор  
- МДФ  

- Fashion  

- Арт 

- МДФ с дървесен декор  
- МДФ техн. фурнир / боя 

 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
 

 

 

Блиндирана врата IPS 3.0  с вкл. 3% отстъпка:                                                                         Цена:2679.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, електроника и пяна:                                     Цена:   259.00 лв. 

 

 

Допълнителни екстри: 
 Секретен патрон Dom Diamant 5 ключа – 548.00 лв 

 Декоративна каси /с включени вътрешни первази/: 

- Стандарт и Комфорт: 

МДФ с дървесен декор до 350 мм - 59.00 лв. / до 400 мм – 130.00 лв. 
МДФ до 350 мм - 88.00 лв. / до 400 мм – 148.00 лв. 

- Fashion до 350 мм – 60.00 лв.  
- Fashion до 400 мм – 130.00 лв.  
- Арт:  

МДФ с дървесен декор до 350 мм - 59.00 лв. / до 400 мм – 130.00 лв. 
МДФ техн. фурнир или боя до 350 мм - 88.00 лв. / до 400 мм – 148.00 лв. 

 Размер между стандартните (по широчина или по височина) – 120.00 лв. 
 Магнитен датчик – 38.00 лв. 
 СОТ-Кит – 86.00 лв. 
 Хидравличен автомат (външен) – 264.00 лв. 
 Хидравличен автомат (вграден) – 644.00 лв. 
 Easy Lock – 499.00 лв. отключване с пръстов отпечатък 

 Допълнителна безконтактна карта – 21.00 лв. 
 Ключодържател Solid, с вграден чип - 32.00 лв. 
 Управление чрез мобилен телефон (Solid MobileKEY) – 219.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група I - 109.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група II – 159.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (едностранно) – 198.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (двустранно) – 264.00 лв. 
 Фрезовка по дизайн на клиента – 396.00 лв. 
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 Декоративни лайсни (L05-L12) 120.00 лв. 
 Ел. насрещник – 136.00 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 

 Допълнителна – 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.  
 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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Точки на заключване            Автоматичен праг          Вградена аларма 

На модела 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративни фрезовки по избор ПОДАРЪК: 
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Декоративни лайсни по избор ПОДАРЪК: 

 

    
 

 

 

 


