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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата Deco  

Впечатляваща от всеки ъгъл, блиндирана врата xDoor 50 Deco разчупва ограниченията на 
обикновения дизайн, за да промени начина, по който възприемате вратата си и начина, 
по който изглежда тя! За традиционалистите, които предпочитат класиката на дървото и 
за иноваторите, които ценят удобството и практичността на новите технологии. Тази 
блиндирана врата ще задоволи и най-взискателните от Вас. Красива, високотехнологична 
и с отлична топлоизолация, това е моделът към който няма да останете безразлични… 

Вратата предлага топ ниво на сигурност, чрез специалния механизъм ProBox 

представляващ Масивен стоманен механизъм със сборна дебелина 7,2 мм, защитаващ 
заключването. Развалцован борд и високо закалена рингова защита за предпазване на 
патрона от изкъртване. Точките на заключване са 9. 

Вратата може да се превърне в истински шедьовър посредством опционалните различни 
фрезовки на крилото, както и стъклопакет за повече светлина в коридора защитен с 
декоративна решетка. 

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 един двоен и един единичен девиатор 

 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 парен бук: EST Кестен, Тъмен дъб, Златен дъб  
 МДФ полиуретанова боя: RAL, Гр. I  
 Дизайн: - Фрезовки стандартни за този модел врата: Ф03, Ф13, Ф14, Ф15, Ф32, Ф33 - ПОДАРЪК. 

 sBoard: външна декоративна планка за отключване на вратата в случай на авария. 
 Патронна брава и уникален Патрон Солид SNAKE с 5 ключа, поставен в чашка със специална закалена 

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

електромагнитна карта (Тансподер). 
 Вградено захранване в крилото и касата. 
 Функция EasyGo - автоматично заключване след затваряне на врата - ПОДАРЪК. 

 Ел.  резе – Бутон за бързо отключване и заключване от вътрешната страна на вратата. 
 Италиански луксозен обков – 2 дръжки Дерби (хром сатен) или Киви (месинг). 
 SBS – функция. 
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 Ъглова 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 + /черно.  

 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. 
 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
 Прахово боядисване на профили и каса – рал 8017, 9005, 1011,7040,1019,9016,7016,7039,8003 

 Алуминиеви профили T design DUO 

 

 

Блиндирана врата DECO xDOOR с вкл. 3% отстъпка:                                                                Цена:2379.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, електроника, пяна:                                                Цена:   199.00 лв. 

 

 

Допълнителни екстри: 
 Козирка – по запитване 

 Патрон Solid Saturn 5 ключа – 349.00 лв. 
 Патрон Dom Diamant 5 ключа - 609.00 лв. 
 Первази панти /вътрешни первази/ 

         - Fashion МДФ с полиуретанова боя – 79.00 лв. 
         - Aрт с МДФ технически фурнир / боя  – 134.00 лв. 
 Фрезовка двустранно (от вкл. в подаръка към модела) – 129.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (едностранно) – 228.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (двустранно) – 291.00 лв. 
 Фрезовка по дизайн от клиента – 434.00 лв. 
 Плоскости шперплат (двустранно) – 549.00 лв. 
 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06) едностранно – по запитване  

 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06) двустранно – по запитване  

 МДФ обемен релеф (S01, S02M, S03M) едностранно – 719.00 лв. 
 Стъклопакет и декоративна решетка – 592.00 лв.  
 Дизайнерски стъклопакет – 851.00 лв. 
 Автоматичен праг Classic – 71.00 лв. 
 Active Security – вградена аларма - 241.00 лв. 
 Автоматичен праг High+51 – 108.00 лв. 
 Различен цвят по RAL, група II – 263.00 лв. 
 Управление чрез мобилен телефон (Solid MobileKEY) – 246.00 лв. 
 Посока на отваряне, различна от стандартната – 152.00 лв.  
 Блок каса – 139.00 лв. 
 Алумин. лайсна (за долния край на крилото) – 78.00 лв. 
 Размер между стандартните(по широчина или по височина) – 131.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група I – 119.00 лв. 
 Магнитен датчик – 42.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група II – 179.00 лв. 
 СОТ-Кит – 95.00 лв. 
 Ел. насрещник – 152.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2200 – 214.00 лв.  
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 Надразмерност по височина до 2400 – 423.00 лв. 

 Надразмерност по широчина до 1050 мм – 201.00 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 

 Пожароустойчивост 30 мин. 
 

Размери:    

 широчина – 900, 940, 980, 1020 мм;  

 височина  –  1980, 2020, 2060, 2100 мм 

 

Посока на отваряне (поглед от страна на панти):  

 Основна навътре -  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. Снимките в тази оферта са с илюстративна цел. 
 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: 55 р.дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки на заключване  
на модела 9:                                         3 d регулируеми панти              2 пасивни шипа при панти 
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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. 
 

        
 
 
 
 

              

      
 

 

 

 

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