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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата mDoor 3.0 
 

Блиндирана врата модел mDoor 3.0 е най-високият клас врата с механично 
заключване. Уникалното при този модел врата е съчетанието между солидна 
метална конструкция и защита SolidBox, което защитава бравата против разпробиване. 
Допълнителна високотехнологична защита е патрона Dom Diamant, който заключва 
осем мощни, активни шипа от общо 10 точки на заключване. Освен сигурно 
заключване блиндирана врата mDoor 3.0 ще осигури на жилището Ви и безупречна 
топло- и шумоизолация. Декоративната Арт каса и красивите дървесни декори, в 
комбинация с дизайнерските лайсни и фрезовки ще ви очароват още от пръв поглед. 
 

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 единични девиатора. 

 Италианска широкоспектърна шпионка.  

 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 

 Автоматичен праг High+51 - ПОДАРЪК. 

 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 

 Декоративни МДФ плоскости с полипропиленово покритие 8 mm: Тъмен дъб, Орех, Mountain Larch, Nоce 
Sofia, Noce Mary, Светъл дъб, Сив дъб  Декоративни МДФ плоскости с технически фурнир: Тъмен орех, 
Тъмен орех две ръце, Тик, Избелен дъб, Натурален дъб, Златен дъб 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. 

 Италианска патронна брава с многоточково заключване - 8 активни точки - ПОДАРЪК. 

 Патрон Dom Diamant 5 ключа (при допълнителна врата – Solid Sаturn) - ПОДАРЪК. 

 Италиански луксозен обков – 2 дръжки Атина (хром сатен) или Киви (месинг) 
 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. 
 Включен SolidBox – допълнителен, защитен модул, изработен от 4 мм. уякчена стомана. 
 Декоративна АРТ каса  до 300 мм / с включени вътрешни первази / - ПОДАРЪК. 

 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
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Блиндирана врата mDoor 1.0  с вкл. 3% отстъпка:                                           Цена: 3039.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, пяна:                                                 Цена:   199.00 лв. 

 

 

Допълнителни екстри: 
 Надразмерност по широчина до 1050 мм – 181.00 лв. 
 Размер между стандартните (по широчина или по височина) – 119.00 лв. 
 Декоративна каса АРТ до 350 мм – 87.00 лв. 
 Декоративна каса АРТ до 400 мм – 152.00 лв. 
 Декоративна каса Fashion до 350мм – 232.00 лв. 
 Декоративна каса Fashion до 400мм – 309.00 лв. 
 Алуминиев Т- профил – 50.00 лв. 
 Магнитен датчик – 38.00 лв. 
 СОТ-Кит – 86.00 лв. 
 Хидравличен автомат (външен) - 269.00 лв.  
 Хидравличен автомат (вграден) – 643.00 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. 
 Фрезовка по каталог (едностранно) – 198.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (двустранно) – 262.00 лв. 
 Фрезовка по дизайн от клиента – 392.00 лв. 
 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06 ) (едностранно) – 428.00 лв. 
 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06 ) (двустранно) – 584.00 лв. 
 МДФ обемен релеф (S01, S02M, S03M) (едностранно) – 649.00 лв. 
 Различен цвят по RAL, група II – 239.00 лв. 
 Двуцветен обкантващ профил (специално боядисване) – 258.00 лв. 
 Декоративни лайсни (L05-L12) – 120.00 лв. 
 Плоскост Лукс (бял Супер Гланц/Мат) (едностранно) – 651.00 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. 
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 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. 

 

 

Фрезовки по избор включении в модела:                                                     Патрон Dom Diamant: 

 

                  
                                                                                                                                                Арт Каса: 

             
 

 

        уплътнение                           крило                             3D панти 

              
 

 

 

Декоратвни лайсни по избор включении в модела:  
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Точки на заключване  
на модела 10:  

  


