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О Ф ЕРТА 
Блиндирана врата на годината  30S iDoor 20-22 - най-добрата Врата на годината досега! 
 

                                     
 
За първи път съчетание на всички най–нови разработки и високи технологии в една блиндирана  врата на 

промоционална цена. 30 S е интелигентна, красива и лесна за ползване, но в същото време е на изключително високо 

ниво на сигурност. На практика е от най-висок клас врата с електромеханично заключване и вградено захранване. 

Ключовете са в миналото. Управление с пръстов отпечатък SolidTouch ID. 

Това е входна врата с дизайн без компромис, изпипан до посления детайл, впечатляваща шумоизолация постигната с 

вградения специален панел Akustik Pad и най-високи нива на топлоизолация чрез уплътнение от всички страни. 

Блиндирана Врата 30 S е от най-висок клас на взломоустойчивост. За традиционалистите е налична Механичната брава 

със секретен патрон Solid 10 и допълнителна защита ProBox с рингов протектор или специалната защита на механичната 

брава срещу разпробиване. 

 

Врата 30 S е с още една своя нова разработка – система за самоохрана на вратата - модул Active Security. Това е 

независима от СОТ система с вградена аларма, която отчита състоянието на Вашата входна врата и сигнализира звуково 

алармени събития! 

Не на последно място са и нововъведенията, а именно новата ексклузивна визия с 3D дизайн едностранно и Solid Mobile 

Key отключване с Мобилен телефон!  
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Solid Mobile Key – Ви позволява да управлявате вратата от всяка точка на света – трябва ви само 30 S и мобилен 

телефон: 

- На почивка сте, но спешно трябва да отключите на някой?... Само се обадете на вратата и готово 

- Децата прибраха ли се?... Да вратата ще Ви съобщи 

- Вечните притеснения, заключих ли?... са вече в миналото, защото вратата се заключва сама 

 

Този модел врата включва: 

 
 Масивно усилено крило с дебелина – 68mm, изработено от огънат стоманен лист с дебелина 1,2 mm. 
 Специално мостово подсилване на стоманената конструкция оребряване на крилото. 
 Електромеханична брава W30-4T – с 4 стоманени шипа за 4 точки на заключване. 
 Италианска Патронна брава + патрон  solid 10 с 5 ключа с допълнителни 4 точки на заключване. 
 SolidTouch ID – управление с пръстов отпечатък. 
 НОВ протектор на бравата ProBox /уникална стоманена защита с ринг с дебелина 7,2 мм защитаващ 

заключващият механизъм против разпробиване на бравата/. 
 НОВ протектор SolidBox /допълнителен защитен модул с дебелина 4 мм стомана, защитаващ заключващите 

шипове на девиаторите/. 
 SBS функция - взаимна защита на двете заключващи системи. При заключване и на двете брави, 

електромеханичната започва да охранява механичната чрез Active security (задейства се аларма при опит за 
насилствено преодоляване на бравата), а механичната брава блокира достъпа до антената и бутона за 
отключване на електрическата. 
За да си отворим вратата първо отключваме механичната брава и след това вече можем да задействаме 
електрическата брава с безконтактната карта или бутона за отключване от вътрешната страна на жилището. 

 Усилена лостова система с девиатор. 
 Антипробивна пластина в областта на бравата. 
 Метална каса, изработена от стоманен лист 2 mm с анкериращи елементи 
 Функция EasyGo – вратата се заключва сама автоматично след затваряне. 
 Модул Active Security – независима от СОТ система с вградена аларма. 
 Електронно резе с бутон от вътрешната страна – ПОДАРЪК за лесно отключване и заключване от вътре. 
 Четиристранно двойно уплътнение на крилото и металната каса – S 50 Thermo.  
 Пълнеж от минерална вата 50 mm. 
 Вграден механизъм за регулиране на луфта между касата и крилото. 
 Автоматичен гумен праг – класик. 
 S board – външна декоративна планка. 
 Долен метален праг -  разглобяем. 
 Solid MobileKey - управление на вратата с мобилен телефон (сим карта е от клиента). 
 Ексклузивна визия с 3D панел – ПОДАРЪК. 
 Аkustik pad - специален 2 мм гумен изолационен материал с произход Италия и сертификат за 26 db 

звукоизолация . 
 ДЕКОРАТИВНИ ПЛОСКОСТИ – моделът се предлага без фрезовки и декоративни лайсни:  

 От едната страна (по избор вън или вътре) 8 мм МДФ с ексклузивен НОВ 3D дизайн –  3D Тъмен кестен, 

3D Орех, 3D Дъб 

 От другата страна - 8 мм МДФ дървесен декор 3D гладко:  Тъмен кестен,  Орех, Дъб.  

 Под външната плоскост има 2 mm специален гумен изолационен материал Akustik PAD. 

 Обкантващ алуминиев профил T Design –прахово боядисан в един цвят 

 Цветове на металната каса – стандартни цветове RAL – група 1. 

 Италиански 3D регулируеми панти. 
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 Широкоъгълна италианска шпионка. 
 Италиански обков – две дръжки елоксиран алуминий Акс (хром сатен).  
 Декоративна каса КОМФОРТ до 300 mm с вътрешни и външни первази – ПОДАРЪК. 
 СР безконтактни карти за управление 3 броя + 1 бр. карта за програмиране. 

 

Блиндирана врата с включена отстъпка:          Цена: 2 699.00 лв. 
Монтаж Метална част, декоративна каса, електроника и пяна:                              Цена:     350.00 лв. 
                                                                                                                              Общо:                            3 049.00 лв. 
 

Възможни екстри и услуги:  
 Доставка са София град за 1 курс                                                                                                           Цена:     48,00 лв 

 Качване по стълби (при липса на асансьор или невъзможност за използване – за 1 етаж)  Цена:     15,00 лв 

 Демонтаж дървена врата                                                                                                                            Цена:     40,00 лв 

 Демонтаж метална врата без къртене                                                                                                 Цена:  109,00 лв 

 Извозване за 1 брой врата до лицензирано сметище                                                                 Цена:     40,00 лв 

 Къртене на тухла/бетон                                                                                                                               по ценова листа 

 Плоскост 3D двустранно с первазите (дъб, орех, тъмен кестен)                                          Цена:  206,00 лв 

 Плоскост 3D двустранно с первазите (ясен, сив орех, кестен, бяло, клен)                     Цена:  239,00 лв 

 Плоскост 3D ГЛАДКО двустранно с первазите (дъб, орех, тъмен кестен)                       Цена:  175,00 лв 

 Плоскост 3D ГЛАДКО двустранно с первазите (ясен, сив орех, кестен, бяло, клен)  Цена:  239,00 лв 

 Патрон Solid Saturn 5 ключа                                       Цена:  449,00 лв 

 Патрон DOM DIAMANT 5 ключа                                       Цена:  789,00 лв 

 Допълнителна безконтактна карта                                                                                                      Цена:    32,00 лв 

 Плоскост RAL 1 с первази  Fashion                                                                                                         Цена:  339,00 лв 

 Доплащане за 3D каса до 350 мм                                                                                                            Цена:  229,00 лв 

 Доплащане за 3D каса до 400 мм                                                                                                            Цена:  319,00 лв 

 Надразмерност по височина – до 2200 мм                                                                                        Цена:  274,00 лв 

 Надразмерност по височина – до 2400 мм                                                                                        Цена:  543,00 лв 

 Надразмерност по широчина – до 1050 мм                                                                                      Цена:  262,00 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 

 

 

          
         каса комфорт                  Аларма                3D рег. Панти       автоматичен праг 
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 Две независими заключващи системи на заключване и специална защита на 

механичната брава срещу разпробиване. 

 Удобно управление чрез пръстов отпечатък и безконтактна карта.  

 Функция EasyGo – автоматично заключване на електромеханичната брава, след 

затваряне на вратата. Вече не се питате „заключих ли вратата?“. 

 Великолепно техническо решение за предаване на движението от тристранната 

заключваща система към допълнителни  активни фиксиращи стоманени шипове – 

девиатори. Усилена лостова система с девиатор осигурява мощно 

многоточково  фиксиране на крилото към касата с едно завъртване на ключа. 

 10 щифтов патрон, с изключително голяма секретност и много възможни 

комбинации. Ключът е ямков, с нов ергономичен дизайн. Благодарение на по-добрия 

захват, ключът пасва идеално в ръката и прави ежедневната му употреба много лесна.  

 

 
 
Патронът съчетава няколко защити: 

 Защита срещу изваждане 
 Защита срещу отваряне чрез метода „bumping” 
 Защита срещу разпробиване 
 Клиентска карта. 

 

 ВГРАДЕНО ЗАХРАНВАНЕ : Вграден в стоманената каса захранващ блок за по-лесен 
монтаж и запазване на пространството около вратата чисто и в хармония с дизайна 
на помещението 

 

 

 
 Декоративните плоскости от двете страни на вратата придават уникалната топлота и 

уют на дървото, докато едновременно с това ви осигуряват и допълнителна 
изолация. Akustic Pad – Специален 2 мм гумен изолационен материал от Италия със 
сертификат за 27dB. звукоизолация, вложен във външната плоскост на крилото на 
вратата. 

 

 

 

 
Блиндирана врата “30 S” притежава следните сертификати: 

 Протокол от изпитване на устойчивост срещу опит за разбиване -  4 ти клас 
 Сертификат за пожароустойчивост 30 минути  
 CE маркировка 
 Сертификат за качество ISO 9001-2008 
 Коефициент на топлопреминаване: U=0.852 W/m2°K  
 Шумоизолация: Rw = 30 dB 
 Пожароустойчивост 30 мин 
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Цената е за врата с размери: 
 широчина  –     900,    940,  980,  1020 мм (стандартни включени в цената) 
 височина   –    1980, 2020, 2060, 2100 мм (стандартни включени в цената) 

 
забележка - размери с доплащане - по ширина до 1050 мм и по височина до 2200 мм и до 2400 мм 
 

Възможна е посока на отваряне ОСНОВНА/ДОПЪЛНИТЕЛНА. 

 

 

 

 

 

 
 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. 

 

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