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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата ThermoAkustic - M 
 
Блиндирана врата за къща xDoor 50 ThermoAkustic, Ви дава повече топло и 
шумоизолация, благодарение на уникалния, специално разработен панел 
ThermoAkustic. А за да сме сигурни, че тази врата ще Ви грабне още от пръв поглед 
сме избрали един истински различен и отличаващ се дизайн. 

Специалният термопанел е разработен за външни условия и представлява:12 мм 
водоустойчив многослоен шперплат обработен с UV грунд за външни условия + 2 
мм специален гумен изолационен материал от Италия (със сертификат за 26dB 
звуко-изолация) – Akustiк PAD. Вратата е с отлични показатели на топло и 
шумоизолация и нисък коефициент на топлопреминаване U=0.852 W/m2°K.  

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 – Специален термопанел: 12мм (шперплат) + 2мм 

специален гумен изолационен материал от Италия (със сертификат за 28 dB 
звукоизолация) Acustik PAD.  

 Вградено гумено уплътнение.  
 Два пасивни шипа от страна на пантите.  
 Усилена лостова с-ма с два двойни девиатора – 8 точки на заключване. 
 Италианска широкоспектърна шпионка.  
 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 
 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 
 Автоматичен праг Classic - ПОДАРЪК. 
 Шперплат - EST Кестен, Тъмен дъб, Златен Дъб, Орех. 
 Фрезовки стандартни за този модел врата Ф03, Ф13, Ф14,Ф15,Ф32,Ф33 ПОДАРЪК. 
 Италианска патронна брава с многоточково заключване.  
 Патрон Solid SNAKE  с 5 ключа поставен в чашка със специална закалена рингова защита. Патрона е от 

висок клас на сигурност с два щифта против разбиване. 
  Луксозен обков – 2 дръжки Атина (хром сатен), Акс (хром сатен или черен) или Киви (месинг)  
  Ъглова метална каса с долен метален праг 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.  
 Допълнителни анкериращи елементи за допълнително усилване на касата. 
 Долен метален праг разглобяем. 
 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
 Алуминиеви профили T design DUO 
 Прахово боядисване на профили и каса – рал 8017, 9005, 1011,7040,1019,9016,7016,7039,8003 
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Блиндирана врата ThermoAkustic - M  с вкл. 3% отстъпка:                                           Цена: 2679.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, пяна:                                                                   Цена:   137.00 лв. 

 
Допълнителни екстри: 

 Козирка – по запитване 
 Патрон Solid Saturn 5 ключа – 370.00 лв. 
 Патрон Dom Diamant 5 ключа - 651.00 лв. 
 Первази панти /вътрешни первази/ 
         - Fashion МДФ с полиуретанова боя – 99.00 лв. 
         - Aрт с МДФ технически фурнир / боя  – 149.00 лв. 
 Фрезовка двустранно (от вкл. в подаръка към модела) – 135.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (едностранно) – 230.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (двустранно) – 306.00 лв. 
 Фрезовка по дизайн от клиента – 460.00 лв. 
 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06) едностранно – по запитване 
 Дизайн по каталог (N01-N03, D01-D06) двустранно – по запитване 
 Автоматичен праг High+51 – 114.00 лв. 
 Блок каса – 146.00 лв. 
 Метален праг от неръждаема стомана (възможно само при Блок каса) - 128.00 лв. 
 Посока на отваряне, различна от стандартната – 161.00 лв. 
 Алуминиева лайсна (за долния край на крилото) – 69.00 лв. 
 Магнитен датчик – 45.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група I – 129.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група II – 189.00 лв. 
 Ел. насрещник – 161.00 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 на вътре -  лява или дясна 

 

Други условия:  
 Цените са с ДДС 
 В цената не е включена доставка. 
 В монтажа не е включено къртене, демонтаж, качване по стълби и извозване на старата врата, обръщане и/или 

подзиждане и други услуги неописани тук. 
 В цената не е включено повторно посещение на адреса поради невъзможност за свързване към ел. мрежата, когато 
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това не е възможно на основния монтаж произлизащо от липса на фронт за работа. 
 Вратата трябва да бъде скрита под козирка! Не е подходящо вратата да бъде изложена на директни външни 

условия (снегонавяване, продължително излагане на слънце, дъжд). 
 Монтажът се извършва посредством трайно закрепване към зида с монтажни винтове и се използва пяна за 

попълване на луфта.  
 Срок на доставка и монтаж: 55 р.дни. 
 Снимките в тази оферта са с илюстративна цел. 

 
 
 
 
 

             
         термоакустик плоскости              3 d регулируеми панти    2 пасивни шипа при панти 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 точки на заключване        
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Вижте и нашите Интериорни Врати от Класен – www.profil-bg.com  
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