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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата iDoor 3.0 
 
Блиндирана врата модел iDoor 3.0 За първи път съчетание на 
всички  най–нови разработки и високи технологии в една 
блиндирана врата на промоционална цена. iDoor 3.0 е 
интелигентна, красива и лесна за ползване врата. Това е входна 
врата с електромеханична брава от Второ поколение с осем 
точково заключване, която управлявате с безконтактна карта. 
Освен тези осем точки на заключване, вратата има и четири точки 
на заключване от механичната патронна брава, както и набор от 
шест пасивни шипа. iDoor 3.0  и още една своя нова разработка – 
система за самоохрана на вратата - модул Active Security. Това е 
вградена алармена система, която отчита състоянието на Вашата 
входна врата и сигнализира звуково алармени събития! 
Вратата е последен писък на модата с високотехнологичното си 
оборудване - видеошпионка, управление с мобилен телефон, 

отключване с пръстов отпечатък. 
 

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 + 2мм специален гумен изолационен материал от 

Италия (със сертификат 28dB звукоизолация)  AkustikPAD - ПОДАРЪК. 
 Обкантващ алуминиев профил на крилото прахово боядисан T-design – двуцветен обкантващ профил. 
 Вградено гумено уплътнение за по-добра топлоизолация.  
 Два пасивни шипа от страна на пантите.  
 Усилена лостова с-ма с два двойни девиатора задвижвани изцяло от електромеханичната брава . 
 Италианска широкоспектърна шпионка.  
 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 
 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 
 Автоматичен праг – High +51 - ПОДАРЪК. 
 Декоративни МДФ плоскости с дървесен декор 8 mm: Тъмен дъб, Орех, Mountain Larch, Nоce Sofia, Noce 

Mary, Светъл дъб, Сив дъб  или 
- Декоративни МДФ плоскости с технически фурнир: Тъмен орех, Тъмен орех две ръце, Тик, Избелен 

дъб, Натурален дъб, Златен дъб или 
- Плоскост дъб Каньон (едностранно) Плоскост дъб Каньон + Дек. каса Fashion RAL 9005 (зид до 300 

мм): едностранно (само хоризонтален фладер) или 
- Плоскост 3D панел (едностранно).  

 sBoard - Външна декоративна планка. 
 Патронна брава и уникален Патрон Solid Saturn с 5 ключа  , поставен в чашка със специална закалена 

рингова защита.  
 Електро механична брава W-30-2T(8 точки на заключване) – управление чрез безконтактна 
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електромагнитна карта Трансподер). 
 EasyGo – автоматично заключване на вратата след затваряне на вратата - ПОДАРЪК. 
 EasyLock – отключване с пръстов отпечатък - ПОДАРЪК. 
 Безконтактни карти CP – 3бр. 
 Ключодържател solid CP(1бр). 
 Solid Smart Control – видеошпионка - ПОДАРЪК. 
 Ел.резе бутон - от вътрешната страна на крилото за по-бързо заключване или отключване.  
 Solid MobileKey – управление с мобилен телефон. 
 Active Security - аларма която се активира, ако се забави /около 20сек./ отключването на механичната 

брава, след електронната. 
 SBS функция - взаимна блокировка на двете заключващи системи. 
 Вградено захранване в крилото и касата. 
 Италиански луксозен обков – 2 дръжки Атина (хром сатен),Акс (хром сатен или черен) 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 + /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. 
 SolidBox - допълнителен, защитен модул изработен от 4мм стомана. 
 Декоративна каса /без каса комфорт по RAL/ - по избор до 300мм /без вътрешни первази/  - ПОДАРЪК. 
 Дизайн – по избор (декоративни лайсни, фрезовки, метални апликации) - ПОДАРЪК. 
 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
 Алуминиев профил Т design DUO 10. 
 Прахово боядисване на профили и каса – рал 8017, 9005, 1011,7040,1019,9016,7016,7039,8003. 

 

 

Блиндирана врата iDoor 3.0  с вкл. 3% отстъпка:                                                                            Цена:5399.00 лв. 
Монтаж метална част, декоративна каса, електроника, пяна:                                                Цена:   385.00 лв. 

 
 
Допълнителни екстри и услуги: 

 Доставка са София град за 1 курс – 40.00 лв. 
 Качване по стълби (при липса на асансьор или невъзможност за използване – за 1 етаж) – 14.00 лв. 
 Демонтаж дървена врата – 30.00 лв. 
 Демонтаж метална врата без къртене – 96.00 лв. 
 Извозване за 1 брой врата до лицензирано сметище – 40.00 лв. 
 Къртене на тухла/бетон - по ценова листа в зависимост от обема 
 Вътрешни первази дървесен декор комфорт – 89.00 лв. или АРТ – 99.00 лв. или 3D 100 mm – 149.00 лв. 
 Патрон Dom Diamant  5 ключа – 651.00 лв. 
 Декоративна каса АРТ технически фурнир/боя до 350 мм – 129.00 лв. 
 Декоративна каса АРТ технически фурнир/боя до 400 мм  - 198.00 лв. 
 Декоративна каса Fashion MDF полиуреатанова боя до 350 мм – 119.00 лв. 
 Декоративна каса Fashion MDF полиуреатанова боя до до 400 мм  - 199.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2200мм – 226.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2400мм – 448.00 лв. 
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 Надразмерност по широчина до 1050мм –211.00 лв. 
 Размер между стандартните (по широчина или по височина) – 139.00 лв. 
 Магнитен датчик – 47.00 лв. 
 СОТ-Кит – 99.00 лв. 
 Алуминиев Т-профил – 59.00 лв. 
 Хидравличен автомат (външен) – 315.00 лв. 
 Хидравличен автомат (вграден) - 765.00 лв. 
 Допълнителна безконтактна карта (СР) – 36.00 лв. 
 Ключодържател Solid 55 с вграден чип (СР) - 49.00 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 – 199.00 лв. 
 Фрезовка по дизайн от клиента - 460.00 лв. 
 Фрезовка по каталог (двустранно) – 306.00 лв. 
 ел. насрещник  - 161.00 лв. 
 ел. насрещник Еxtra – 484.00 лв. 

 
Забележка: Общата цена се формира при сбора на цената на вратата и цената на екстри и услуги. 

 
Възможност за разсрочено плащане : УниКредит Кънсюмър Файненсинг 

 

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 -  лява или дясна 
 Допълнителна – 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 монтаж на первази и/или 

свързване към ел. мрежата, когато това не е възможно на основния монтаж произлизащо от липса на фронт за 
работа. 

 Срок на доставка и монтаж: 55 р. дни 
 Монтажът се извършва посредством трайно закрепване към зида с монтажни винтове и се използва пяна за 

попълване на луфта.  
 Снимките в тази оферта са с илюстративна цел 
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Точки на заключване                    Akustic Pad                      Вградена аларма                    Каса по избор 

На модела 18:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иновативно високотехнологично решение превръщащо такъв традиционен 
продукт в част от съвременния мобилен свят. Вече не е нужно физически да си 
до вратата за да я управляваш. Solid MobileKEY е иновативно решение за 
сигурността на Вашия дом, което комбинира мобилната технология и системата 
за електронно заключване, като получавате много нови възможности: 

 Отключвате/заключвате вратата от разстояние с едно позвъняване, 
което е безплатно и не натоварва Вашата сметка; 

 Решавате на кого да дадете достъп до дома Ви, чрез изпращане на SMS 
от мобилния телефон на администратора (собственика) на вратата; 

 Разбирате, когато някой от семейството Ви се е прибрал; 
 Получавате алармено съобщение, ако някой се опита да проникне в жилището Ви; 
 Solid MobileKEY се задейства и чрез Приложение за администриране на Входните врати (разработено за Android и 

iOS) 

Solid Smart Control е система, която включва видеошпионка, 
микрокомпютър и 7-инчов дисплей с тъч скрийн интегрирани 
във вратата. Системата е свързана с контролера за управление 
на електромеханичната брава и предлага всеобхватни 
възможности за наблюдение, управление и настройки.  

Благодарение на специално създаден за целта софтуер, чрез 
дисплея могат да се настройват всички параметри на вратата: 
програмиране и изтриване на карти и мобилни номера, 
настройка на временавремената за заключване, 
продължителност на алармен сигнал и други. От дисплея 
можете да отключите и и заключите електромеханичната брава. 
Системата притежава и памет, в която се съхраняват всички 
възникнали събития.  
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Интересното при патронната брава е, че секретността е в патрона, който е външен елемент за 
самата брава. Това е усилена стоманена кутия за вътрешен монтаж на бравата. Патронът се 
защитава от масивно закалено стоманено тяло с ринг, потъващ в специално развалцована 
стоманената кутия. Това прави практически невъзможно разбиването на патрона. 

 
 
ProBox е допълнително усилена с 4 мм стомана или общо 7,2 мм (2+4+1,2) стомана в областта на 
бравата, която защитава заключващият механизъм. 
 
 
 
 
 

                           
 
            3 d регулируеми панти                           пасивни шипове – 2 броя                          автоматичен праг падащ 
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Вградено захранване в стоманената каса захранващ блок за по-лесен монтаж и запазване на 
пространството около вратата чисто и в хармония с дизайна на помещението. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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