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О Ф Е Р Т А  - Блиндирана врата Outflat  
 

Блиндирана врата модел Outflat е създаден за хора търсещи врата за къща, със стилен 
външен вид и високо качество на добра цена. Уникалното при този модел е новият, 
различен панел, специално проектиран за външни условия. Той се изработва от 
стоманени, поцинковани листове с дървесен декор, залепени върху 8 мм МДФ 
плоскости, запечатани с UV  грунд за външна защита. 
Новият панел или т.нар. Outflat плоскости допълнително усилват топло и шумо-
изолацията, осигуряват дълголетие при агресивни външни условия, устойчивост на 
ултравиолетови лъчи и придават красив външен вид на Вашата къща. 
 

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 от всяка страна Outflat – изработени от 

стоманени поцинковани листове – 0,3 мм, покрити с уникален PVC филм, 
залепени с 8мм МДФ плоскост, като долната страна се запечатват със специален UV грунд за външна 
защита. 

 Обкантващ алуминиев профил на крилото прахово боядисан T design DUO. 
 Вградено гумено уплътнение.  
 Два пасивни шипа от страна на пантите.  
 Усилена лостова с-ма с два единични девиатора. 
 Италианска широкоспектърна шпионка.  
 Италиански 3D регулируеми панти - ПОДАРЪК. 
 Защита на крилото против разпробиване 6 мм - ProBox. 
 Декоративни Outflat 2х8 mm: Златен дъб, Тъмен дъб, sand gray, Бяло с дървесен декор,   
 Италианска патронна брава с многоточково заключване - 6 активни точки.  
 Патрон Solid 6 с ръкохватка – (при обков бронз или злато, патронът e ключ-ключ), поставен в чашка със 

специална закалена рингова защита. Патрона е от висок клас на сигурност с два щифта против разбиване. 
 Италиански луксозен обков – 2 дръжки елоксиран алуминий, Мастър (сребро, бронз). 
 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.  
 Вграден механизъм за регулиране на лостовете на заключване, гарантиращ по-добро уплътнение. 
 Допълнителни анкериращи елементи за допълнително усилване на касата. 
 Долен метален праг разглобяем. 
 Височина до 2100 мм – ПОДАРЪК. 
 Прахово боядисване на профили и каса – рал 8017, 9005, 1011,7040,1019,9016,7016,7039,8003 
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Блиндирана врата Outflat с включена отстъпка:                                                Цена:1 999.00 лв. 
                         Монтаж метална част, пяна:                                                                                               Цена:   159.00 лв. 
                                                                                                                                         Общо:                            2 158.00 лв. 
 

Възможни екстри и услуги: 
 

 Доставка са София град за 1 курс – 48.00 лв. 
 Демонтаж дървена врата – 40.00 лв. 
 Демонтаж метална врата без къртене – 109.00 лв. 
 Извозване за 1 брой врата до лицензирано сметище – 40.00 лв. 
 Къртене на тухла/бетон - по ценова листа в зависимост от обема 
 Козирка – по запитване 
 Патрон Solid 10 5 ключа – 119.00 лв. 
 Патрон Solid Snake 5 ключа – 279.00 лв. 
 Патрон Solid Saturn 5 ключа – 449.00 лв. 
 Патрон Dom Diamant 5 ключа - 789.00 лв. 
 Первази панти /вътрешни первази/ 

- Fashion МДФ с полиуретанова боя – 109.00 лв. 
- Aрт с МДФ технически фурнир / боя – 169.00 лв. 
- ВАЖНО: Первазите НЕ МОГАТ да бъдат изработени от същият материал, като плоскостите. 

                Препоръчителни цветове: RAL 8003; RAL8017; RAL7016; RAL1015; RAL9005. 
 Автоматичен праг Classic – 92.00 лв. 
 Автоматичен праг High+51 – 143.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2200мм – 274.00 лв. 
 Надразмерност  по височина до 2400мм – 543.00 лв. 
 Надразмерност по широчина до 1050мм – 262.00 лв. 
 Блок каса – 186.00 лв. 
 Посока на отваряне, различна от стандартната – 209.00 лв. 
 Магнитен датчик – 58.00 лв. 
 Различен цвят на металната каса, профили и панти по RAL, група I – 153.00 лв. 
 Ел. насрещник – 195.00 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: 3 съгласно БДС ENV 1627 
 Пожароустойчивост 30 мин. 
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Размери:    
 широчина – 900, 940, 980, 1020 мм (стандартни включени в цената) 
 височина  –  1980, 2020, 2060, 2100 мм (стандартни включени в цената) 

 

Посока на отваряне (поглед от страна на панти):  
 Основна (навътре) -  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 

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. 

 
 

              
 
          патрон 6-та серия             ProBox – защита                 
 
 
 

         
                   Outflat плоскости                                       3D регулируеми панти                                          8 точки на заключване  
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Вижте и нашите Интериорни Врати от Класен – www.profil-bg.com  
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