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Блиндирана входна врата за къща FeRi F80 

 

 

Този модел врата включва: 

 
 Здраво стоманено масивно крило допълнително усилено с профили с 

дебелина 68 мм 
 Метална конструкция с електростатични покритие. 
 Долен метален праг с уплътнител за повече изолация. 
 Вън: Декоративни гладки плоскости 8 мм МДФ със специално outflat 

покритие за външни условия  – тъмен дъб, златен дъб. 
 Вътре: Декоративни плоскости ламинирани МДФ с дървесен декор с 

хоризонтален фладер – венге, орех. 
 Пълнеж от минерална вата 50 мм за повече топлоизолация. 
 Усилена Метална каса, прахово боядисана – шагре RAL 8017. 
 Метални обкантващи профили, прахово боядисани - шагре RAL 8017. 
 3D Регулируеми панти - 2 броя. 
 Масивни и здрави Пасивни шипове за повече сигурност - 2 броя. 
 Широкоъгълна Италианска шпионка – high definition. 
 Иноксови Дръжки FeRi – цвят сребро – ПОДАРЪК. 
 Едностранно заключване чрез вкопана патронна брава с 3 шипa. 
 Патрон feri със защита антивзлом . 
 Стоманена кутия за повече сигурност в областта на бравата. 

 

 

  Блиндирана врата за къща FeRi F80 с 3% вкл отстъпка:                                   Цена:   829.00 лв. 
Монтаж метална част с дюбели и пяна:                                                                     Цена:      95.00 лв. 
Тотал:                                                                                                                                        Цена:   924.00 лв. 

 
 
Възможни препоръчителни екстри: 

 Козирка над вратата – по запитване 

 

Налични размери – цвят златен дъб и тъмен дъб: 
 Шир.900мм  / вис.1980мм  - F8010 – вън–златен дъб   /   вътре–хоризонтален фладер орех 
 Шир.900мм  / вис.1980мм  - F8020 – вън–тъмен дъб   /   вътре–хоризонтален фладер венге 

 

Размери с поръчка: 
 Ширина  – 940,980 мм;  
 Височина   –  2000 мм. 

 

Отваряемост: 
 Всички модели могат да се монтират като основна и допълнителна врата. 
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                  От вън                       От вън 

                Тъмен дъб                Златен дъб 

  
 

                От вътре                    От вътре 

                    Венге                         Орех 

  
 

 
 

Висок клас Основна брава с 3 шипа      Пасивни 2 броя SECURITY шипа на гърба на вратата 
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 Блиндирана врата за къща feri f 80  притежава следните сертификати: 
 Протокол от изпитване на устойчивост срещу опит за разбиване - 3ти клас. 
 Сертификат за пожароустойчивост 30 минути.  
 CE маркировка. 
 Сертификат за качество ISO 9001-2008. 

       

 
Условия на офертата: 

 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. 
 

 
Сандвич панел outflat за външна употреба - Outflat плоскостите от външната страна са специално разработени за 
външни условия. Те представялват две плоскости от 8 мм МДФ обработен с UV грунд за външни условия + 0,3 мм горещо 
поцинкован стоманен лист, покрит с PVC филм. 
 

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