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    О Ф Е Р Т А Блиндирана врата F 50 – най-висок клас в този сегмент 

 
Специално разработен бюджетен вариант върху 
конструкция серия 50, което прави тази врата 
изключително здрава и масивна,  по нищо 
неотстъпваща на вратите от висок клас , но с 
малка разлика  - значително по-ниска цена. 
Вратата е проектирана за Голям брой цикли на 
отваряне / затваряне . Това е постигнато 
посредством стабилна носеща стоманена 
конструкция и мощни 3 D панти с възможност за 
реглаж. Заключването е с Два независими 
заключващи механизма – основно патронно 
заключване и допълнителна патронна брава тип 

“Кука”. Врата f50 е с красива и завършена визия 
и високи нива на топло и шумо-изолация. 
 

Този модел врата включва: 

 Метална конструкция със здраво 
допълнително усилено с профили крило 
с дебелина - 68 mm, изработено от 
огънат стоманен лист усилено с 2 омега 

профила; 

 Долен метален праг с уплътнител;  
 Декоративни плоскости 8мм МДФ с ламинат в дървесен декор – Натурален орех, Черен дъб + 2 

ексклузивни цвята на промо цена Мелинга Грей (наличен) и Мелинга Уайт (по поръчка) 
 Пълнеж от минерална вата 50 mm за по-добра топло и шумо изолация; 

 Допълнително усилена здрава Метална каса, прахово боядисана –RAL 8017 + 9005SP (за мелинга грей) + 

9016SP (за мелинга уайт). 
 Метални обкантващи профили, прахово боядисани - RAL 8017 

 3 D регулируеми панти - 2 броя; 
 Здрави Пасивни шипа за повече сигурност - 2 броя; 
 Широкоъгълна италианска шпионка; 
 Висок клас иноксови Дръжки feri цвят инокс 

 Едностранно заключване чрез вкопана патронна брава с 3 шипa; 
 Патрон feri със защита; 
 Допълнителна брава тип "Кука"с патрон с врътка - ПОДАРЪК 

 Елегантна декоративна каса за зид до 350 мм – ПОДАРЪК 

 Външни декоративни первази 100 мм ширина - ПОДАРЪК  /без включени вътрешни первази/.  
 Стоманена бронирана кутия за повече сигурност в зоната на бравите 

 Общо 2 броя брави – основна и допълнителна 
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Блиндирана врата F 50 с включена 3% отстъпка с декор класик:                                       Цена:    869.00 лв. Блиндирана врата F 50 с включена 3% отстъпка с декор ексклузив:                   промо Цена:    879.00 лв. Монтаж метална част, декоративна каса, пяна:                                                                            Цена:    139.00 лв. 
 

Допълнителни екстри: 
 Декоративни первази на касата от вътре – 67.00 лв. 
 Каса за зид над 350 мм се заплаща допълнително – 89.00 лв.                                                        
 По-висок клас секретен патрон feri 6 series се заплаща допълнително – 59.00 лв  - ключ-ключ  

 По-висок клас секретен патрон feri 6 series се заплаща допълнително – 75.00 лв  - ключ-ръкохватка                 

                

 

 

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 по поръчка (за строителен отвор):    

 широчина – 940, 980 мм 

 височина  –  2000 мм 

 

 

Размери налични на склад (за строителен отвор):    

 широчина – 900 мм 

 височина  –  1980 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 на поръчкови врати: 50 р.дни. 
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      Черен дъб                                      

 

                                                                                          
 
 
 
 
 

     Мелинга грей               Мелинга уайт                Натурален орех                    

                                        
 
 
 
 
  

 

 

 

Висок клас нов секретен патрон за повече сигурност                      2 брави 

      
 

Каса Мелинга грей 
с перваз 100 мм 
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Вижте и нашите Интериорни Врати от Класен – www.profil-bg.com  
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