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Нови модели

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

ELEGANCE -BRENTA

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – 389 лв
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Нови модели

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

ELEGANCE -SAGA

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – 429лв

Посочените цени са за цвят бял CPL с алуминиеви лайсни

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

ELEGANCE - MORANO

289 лв          379 лв            489 лв           379 лв 489 лв

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

Размери: 60‘,70‘,80‘ 

Атипичен р-р; 90‘, 100 ‘

Нови модели

model 1.5
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289 лв           379 лв            379 лв           459 лв 459 лв

289 лв           379 лв        379 лв           489 лв           489 лв 

Нови модели

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

ELEGANCE - MORANO

Размери: 60‘,70‘,80‘ 

Атипичен р-р; 90‘, 100 ‘



Комплект Декоративни Первази и Корона модел 1, 2 и 3 - 339 лв. едностранно за бели или + 40% за цвят по RAL. 

1 3
2

Нови модели декоративни первази
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Цените са с вкл. ДДС , за бр.- без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

1                                    2                                               3                                       



MODERN - LINEA
289 лв            479 лв            479 лв            449 лв

449 лв           449 лв               449 лв Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:‘,90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Нови модели
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. 

при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв.

едностранно за бял цвят или + 30 % за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.

На СКЛАД 80‘



Модел 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 - 289 лв

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Нови модели
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.

MODERN - LINEA

На СКЛАД 



MODERN - LINEA

Модел 2.11, 2.12 и 2.13 - 289 лв

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу
На СКЛАД

Нови модели
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Този модел е съвместим с права обхватна каса.

Комплект декоративни первази и корона 339 лв. едностранно за бял цвят или + 30% за цвят по RAL. 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.



Модел 1, 2, 3, 4, 5 и 10 - 679 лв

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Нови модели

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят черен мат. 

Този модел е съвместим само с права обхватна каса.

Оскъпяване за цената на касата + 45% от стандартната цена 

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

MODERN - LINEA PREMIUM LOFT

model10



MODERN - LINEA PREMIUM

Нови модели

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3, 4, 5 и 10 - 369 лв
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

Този модел е съвместим с права обхватна каса

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

model10



MODERN - GRAFEN

Нови модели

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3 и 4 - 369 лв
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

Този модел е съвместим с права обхватна каса

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.



MODERN - VENIS

379 лв 379 лв680 лв 720 лв

Нови модели
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Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

Този модел е съвместим с права обхватна каса

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.



MODERN - LARIX

Нови модели

1                 2                 3                 4                    5                  6              7  
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- Стандартна рамка от МДФ

- Право крило

- Пчелна пита

- Трета панта

- Вградена алуминиева лайсна 8 мм, която придава 

модерен  вид на крилото

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят бял лак. 

За цвят по RAL + 289 лв. за 1 брой крило, но мин. 3 бр. при боядисване.

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 - 559 лв
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

- Стандартна периферна рамка от масивна дървесина, армирана с ПДЧ

- Иновативна МОДУЛНА система

- Право крило

- Трета панта

- Закалено стъкло мат

- Модел - 3 е с едностранно огледало

MODERN - FERRO

Нови модели

459 лв                459 лв                  499 лв                 479 лв

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  CPL и  Iridium 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

MODERN - SALVANO

Нови модели

Размери: 70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3, 4 и 5 - 659 лв

Посочените цени са за цвят бял лак.

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.

- 3D скрити панти

- Магнитна брава

- Стандартна рамка от масивна иглолистна дървесина

- Право крило

- Трета панта

- Пълнеж от тръбесто ПДЧ

- Закалено стъкло мат



ELEGANCE - ANTICA

399 лв              399 лв 399 лв   *

449 лв              459 лв                449 лв **

Нови модели
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- Стандартна рамка от МДФ

- Иновативна МОДУЛНА система

- Право крило

- Трета панта

- Стъкло 4 мм сатен

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Century са комбинация от: 

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Заоблено крило

- Стъкло сатен

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo, 

** 3D, CPL & Iridium 

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘ 

виж оскъпяване по-долу

159 лв       239 лв     269 лв     239 лв       239 лв       269 лв       269 лв *

209 лв       289 лв     329 лв     289 лв       289 лв       329 лв      329 лв ** 

TREND -

CENTURY

На СКЛАД На СКЛАД

1              2               3               4               5              6                 7

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Доплащане за стъкло -

графит и бронз

виж приложението

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Natura с шпроси са комбинация от:

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Право крило

- Стъкло орнаментно прозрачно

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo

**3D, Iridium

179 лв           239 лв          279 лв           289 лв *

199 лв           259 лв          289 лв           299 лв **

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

TREND -NATURA с декоративни шпроси 

1/3                 2/3                 3/3

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



189 лв          229 лв        279 лв         299 лв  *

249 лв          289 лв        329 лв         349 лв  **

Вратите Natura HR са комбинация от: 

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от стандартна рамка

- Пълнеж от пчелна пита

- Заоблено крило

- Закалено стъкло мат

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo

** CPL & Iridium, 3D

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

MODERN - NATURA HR

1                  2                 3                    4 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

1                  2                   3                   4
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Antiope са комбинация от:

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Заоблено крило

- Стъкло закалено мат

269 лв                289 лв                 329 лв *

На СКЛАД

Акация СТ

Ясен бял

Размери: 60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

TREND - ANTIOPE

1                           2                         3 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo и 3D
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Classic са комбинация от: 

- Висококачествено покритие от лакиран HDF

- Стандартна  периферна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Право крило

- Стъкло орнаментно прозрачно

229 лв            299 лв             339 лв               359 лв

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 

BASIC - CLASSIC

На СКЛАД                                    На СКЛАД

1/3                  2/3                    3/3
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят с покритие:

от лакиран HDF



Вратите Модена 4 са комбинация от:

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Право крило

- Стъкло сатен

269 лв                 279 лв                319 лв 329 лв *

299 лв                 309 лв                349 лв               359 лв**

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

TREND – MODENA 4
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  Primo

** Iridium и 3D

1/4                        2/4                      4/4
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Asteria NL са комбинация от: 

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Модерно вградено остъкляване 

- Трета панта

- Стъкло графит
Посочените цени са за цвят с покритие:

* CPL & Iridium

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

Размери:70‘,80‘

Атипичен р-р; 90‘,100

виж оскъпяване по-долу

MODERN - ASTERIA NL

1                    5                  6                     7                8  

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Модел 1, 2, 3, 6 и 8 - 499 лв*

Модел 5 и 7 - 559 лв*

Модел 4 и 9 - 689 лв*
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



MODERN - ASTERIA R
639 лв               559 лв                   679 лв                    559 лв *

Вратите Asteria R са комбинация от:

- Стандартна рамка от масивна иглолистна дървесина

- Пълнеж HTL от плътно ПДЧ

- Модерно вградено остъкляване с вградени алуминиеви лайсни 8 мм

- Заоблено крило

- Трета панта

- Закалено стъкло

Размери:70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Посочените цени са за цвят с покритие:

*Iridium & CPL

Аsteria “R“- профил

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Доплащане за стъкло-

графит, виж приложението



Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - 379 лв*

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - 399 лв**

Вратите Traffic са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило 

- Стъкло сатен

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL  

MODERN - TRAFFIC

1                 2 3                  4                   5                  6                 7 
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Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Вратите Magnetic са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило 

- Стъкло сатен

Посочените цени са за цвят с покритие:

* 3D

** Iridium и CPL 

MODERN - MAGNETIC

1                 2                3                 4                5                 6               7

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - 369 лв *

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - 379 лв **



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - 359 лв *

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - 389 лв **

Вратите Greco са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило 

- Стъкло сатенПосочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL 

MODERN - GRECO

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

На СКЛАД

Ясен бял



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 - 369 лв  *

Модел 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 - 389 лв **

Вратите Havana са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило

- Стъкло сатен

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL 

MODERN - HAVANA

1                 2                3                4                5               6                 7  

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



MODERN - CLIF
Модел 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - 369 лв  *

Модел 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - 389 лв **

Нови модели

www.profil-bg.com

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

model 6

Вратите CLIF са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило

- Стъкло сатен

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Lukka са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило 

- Стъкло сатен

Модел 1, 2, 3, 4 и 5 - 359 лв *

Модел 1, 2, 3, 4 и 5 - 379 лв **

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL 

MODERN - LUKKA

1                  2                  3                4                   5

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



359 лв          359 лв           359 лв            359 лв          389 лв * 

389 лв          389 лв           389 лв            389 лв          439 лв **

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Вратите Tosca са комбинация от: 

- Иновативна МОДУЛНА система 

- Изработени изцяло от МДФ, гаранция за по-голяма здравина

- Трета панта

- Право крило 

- Стъкло сатен
Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** Iridium и CPL 

MODERN - TOSCA

1                 2                   3                    4                 5 

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Malaga са комбинация от: 

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Право крило

- Закалено матово стъкло

319 лв         329 лв           339 лв            349 лв            359 лв *

349 лв         359 лв           369 лв            379 лв            389 лв **

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo 

**3D, Iridium и CPL 

TREND - MALAGA

1/4                  2/4               3/4              4/4    

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Demeter са комбинация от: 

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от стандартна рамка

- Заоблено крило

- Закалено матово стъкло

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  Primo

**3D, CPL & Iridium 

319 лв 339 лв             339 лв           339 лв         339 лв *

349 лв           359 лв             359 лв           359 лв         359 лв **

Размери: 60‘,70‘,80‘

мод. 2, 3 и 5 - 70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

MODERN - DEMETER

На СКЛАД

Ясен сняг

1                     2                   3                  4                    5

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Discovery са комбинация от: 

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от 

стандартна рамка

- Пълнеж от тръбесто ПДЧ 

- Висококачествено покритие, устойчиво на издраскване от Iridium

- Вградена алуминиева лайсна, която придава модерен вид  на крилото

- Трета панта

- Заоблено крило

- Закалено матово стъкло

449 лв         449 лв          449 лв            399 лв         399 лв            399 лв *

538 лв         538 лв          538 лв            488 лв         488 лв            488 лв **

Размери: 60’,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ ,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Безфалцова: 60 70‘,80‘,

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  CPL & Iridium 

**Безфалцово крило с покритие  CPL & Iridium - “В”

MODERN - DISCOVERY

1              2                 3                 4                5                6 

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р: 90‘ 100‘

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** CPL & Iridium

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв. за бр.

Модел 1, 2, 3, 4 и 5 - 389 лв *

Модел 1, 2, 3, 4 и 5 - 449 лв **

Вратите Тетида са комбинация от:

- Висококачествено покритие, устойчиво на издраскване 

от Iridium

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от стандартна рамка

- Пълнеж от пчелна пита

- Вградена алуминиева лайсна, която придава модерен вид на крилото

- Заоблено крило

- Закалено матово стъкло Estriado

MODERN - TETYDA

1                    2                     3                    4                     5

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Доплащане за стъкло

мат- графит, бронз

виж приложението

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



1                    2                     3                    4                     5

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

Вратите Темида са комбинация от:

- Стандартна рамка от МДФ

- Пълнеж от пчелна пита

- Право крило

- Стъкло сатен

289 лв                 309 лв                329 лв *

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

TREND -TEMIDA

1/3                      3/3 

Посочените цени са за цвят с покритие:

* Primo и 3D



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Arena са комбинация от: 

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от стандартна рамка

- 3D структура на покритието

- Трета панта

- Заоблено крило

- Закалено стъкло сатен

Размери:60‘,70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долу

Посочените цени са за цвят с покритие:

*  3D

** CPL & Iridiuм

ELEGANCE - ARENA 

1                  2                     3                      4                       5

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

459 лв       519 лв        459 лв       519 лв       479 лв          459 лв          459 лв*   

469 лв      529 лв      469 лв       529 лв       489 лв          469 лв          469 лв**



Доплащане за стъкло

мат- графит, бронз

виж приложението

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Вратите Andromeda са комбинация от: 

- Хибридна рамка с тройно по-голяма устойчивост от стандартна рамка

- Пълнеж от тръбесто ПДЧ

- Висококачествено Iridium или CPL покритие, устойчиво на надраскване 

- Заоблено крило

- Трета панта

- Закалено матово стъкло

559 лв                559 лв              599 лв 559 лв 559 лв*

Размери:70‘,80‘

Атипичен р-р:90‘,100‘ 

виж оскъпяване по-долуПосочените цени са за цвят с покритие:

* CPL & Iridiuм

Доплащане за безфалцово крило + 89 лв за бр.

MODERN - ANDROMEDA

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 

1                        2                        3                       4 5



www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило - без каса, к-т дръжки, монтаж и транспорт 



Плъзгащи Врати
Цени за еднокрила и двукрила врата:

Крило безфалцово - по ценова листа + 89 лв.

Механизъм за едно крило - 239 лв /размер на крилото ш.60,70,80,90 см /

Механизъм за две крила - 469 лв / размер на 2 -те крила заедно ш. мин. 120 см - ш. макс.200 см /

Регулируема тунелна каса без прорези за панти за крила 60‘ – 90‘ с дебелина 750 - 320 мм - по ценова листа + 40 %

Регулируема тунелна каса без прорези за панти за крила 100 -200 с дебелина 750 - 320 мм - по ценова листа + 70 %

Покриваща греда / допълнителна опция / - 249  лв  / за едно крило / 

Покриваща греда / допълнителна опция / - 289  лв  /за две крила / 

Дръжка - пластмасова 39 лв за крило, метална 89 лв за крило

Всички модели без Класик, Андромеда и Салвано.

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС , за бр. крило /каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт 



В случай, че желаете да спестите място 

плъзгащите врати са идеални за тази цел. 

Богат избор на крила и цветове.  

Изключително стилно решение, което 

придава неповторим дух на интериора.

Плъзгащи Врати

www.profil-bg.com

Цветовете на дръжките от PVC са с фиксиран цвят 

от производителя съобразен с декора на крилото / 

виж таблицата с цветове / 

Цена – 89 лв за бр. крило

Цветовете на металните дръжки са с фиксиран от 

производителя цвят инокс /сребро /.

Цена за цвят инокс /сребро/ – 99 лв  за бр. крило 

Цена за цвят инокс  /бронз/  – 198 лв за бр. крило

Цена за брава тип кука за едно крило - 159 лв

Цена за брава тип кука за две крила – 189 лв

Цените са с вкл. ДДС , за к-т дръжки,  без монтаж и транспорт 



www.profil-bg.com

Цветове дръжки за Плъзгащи Врати



Цената се изчислява по следния начин за

еднокрила врата:

Крило безфалцово- по ценова листа + 89 лв

Система ДИЗАЙН за крила / 70‘, 80‘, 90‘ / - 749 лв

Дръжка - система ДИЗАЙН / 2 бр. / - 459 лв

Система - ДИЗАЙН

Дръжка модел

ДИЗАЙН

Система ДИЗАЙН

Плъзгащи Врати

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС  без монтаж и транспорт 



Портални врати с едно активно крило

Цената се изчислява по следния начин за врата:

Активно + Пасивно крило - по ценова листа,

Активно крило – по ценова листа 

Пасивно крило 40’ 50’ / само гладко крило - Сенчъри или 

Натура / по ценова листа + 109 лв

Каса, всички модели без “Смок” - по ценова листа + 60% 

Первази при Щок каса + 60%

При размери по - големи от 50 см пасивното крило  може 

да е същото като активното по каталог, 

Цена по ценова листа + 30%

Каса, всички модели без “Смок” - по ценова листа + 60% 

Первази каса + 60%

Порталните врати са идеално решение за Вашия хол или 

дневна. Имат предимството да осигуряват голям светъл отвор

при необходимост. Имат изискан външен вид и перфектно 

допълват интериора във Вашия дом. 

Богат избор на крила и цветове.

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС  без монтаж и транспорт 



Каси

Обхватна каса 

“Стандарт”

е с две панти 

и двустранен 

перваз с прави 

форми.

Врати и каси CLASSEN се 

произвеждат по готов размер и 

ако не отговарят на Вашия 

светъл отвор  може да се наложи  

корекция на светлия отвор или 

прерязване на вратите във 

височина. 

*   Налични цветове на склад: орех, акация СТ, бяло фолио, ясен бяло.

**  Налични цветове на склад: ясен сняг, ясен графит.

Primo *

75 - 160 - 229 лв

160 - 180 - 239 лв

180 - 200 - 249 лв

200 - 220 - 269 лв

220 - 260 - 279 лв

260 - 280 - 289 лв

280 - 320 - 299 лв

320 - 360 - 439 лв

CPL& Iridium, 3D**

75 - 160 - 239 лв

160 - 180 - 249 лв

180 - 200 - 259 лв

200 - 220 - 279 лв

220 - 260 - 289 лв

260 - 280 - 299 лв

280 - 320 - 309 лв

320 - 360 - 449 лв

РАЗМЕРИ 320 - 340 И 340 - 360 ММ САМО С ПОРЪЧКА !!!

Количества На СКЛАДКоличества На СКЛАД

• Предлага се във всички цветове

без; лак  UV PURE и лак 

крафтмастер, северен дъб и 

акация CPL

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт



Каси
Primo *

Безфалцова каса с 

две скрити панти и 

магнитен насрещник

90 - 155 - 459 лв

155 - 175 - 479 лв

175 - 195 - 499 лв

195 - 275 - 519 лв

275 - 295 - 549 лв

295 - 335 - 569 лв

335 - 375 - 729 лв

ВСИЧКИ РАЗМЕРИ И ДЕКОРИ ЗА БЕЗФАЛЦОВИ КАСИ 

САМО С ПОРЪЧКА!

БЕЗФАЛЦОВИ КАСИ СЪВМЕСТИМИ САМО С 

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА!

Количества На СКЛАД
Количества На СКЛАД

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт

CPL& Iridium, 3D **

Безфалцова каса с

две скрити панти и 

магнитен насрещник

90 - 155 - 469 лв

155 - 175 - 489 лв

175 - 195 - 509 лв

195 - 275 - 529 лв

275 - 295 - 559 лв

295 - 335 - 579 лв

335 - 375 - 739 лв

Бял лак 

безфалцова каса с

две скрити панти и 

магнитен насрещник

90 - 155 - 539 лв

155 - 175 - 559 лв

175 - 195 - 579 лв

195 - 275 - 589 лв

275 - 295 - 639 лв

295 - 335 - 649 лв

335 - 375 - 749 лв

Безфалцова  

каса с две 

скрити панти и 

магнитен 

насрещник

Предлага се в следните цветове;

бял, лак PU,лак черен мат 9005, 

ясен сняг, бяла структора хориз.

ясен кафяв, ясен графит, венге, 

графит 7024, светла акация CPL,

италиански орех, бял CPL, 

дъб кендъл, дъб гриджо, 

сиво RAL 7047 CPL,  

бял RAL 9003, норвежки ясен.



Каси

Врати и каси CLASSEN се 

произвеждат по готов размер и 

ако не отговарят на Вашия 

светъл отвор  може да се наложи  

корекция на светлия отвор или 

прерязване на вратите във 

височина. 

Цвят по RAL -

цената на касата се умножава с 45%.
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Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт

Обхватна каса 

БЯЛ ЛАК „СТАНДАРТ“ 

е с две панти и 

двустранен

перваз с прави форми. 

БЯЛ ЛАК 

75 - 160 - 369 лв

160 - 180 - 379 лв

180 - 200 - 399 лв

200 - 220 - 429 лв

220 - 280 - 449 лв

280 - 300 - 459 лв

300 - 340 - 479 лв

340 - 360 - 569 лв



Каси

Предлага се във всички цветове без;

лак UV PURE,черен мат, сив мат,

бял крафтмастер, бял 9003, 

северен дъб, акация CPL, итал. орех

Каса Стандарт “ Щок ” 

е с две панти 

за тунелен монтаж

Цена - 159 лв – Primo*

Цена - 169 лв - CPL, Iridium и 3D**

Бял лак - 289 лв

Врати и каси CLASSEN се 

произвеждат по готов размер и 

ако не отговарят на Вашия 

светъл отвор може да се 

наложи  корекция на светлия 

отвор или прерязване на 

вратите във височина. 

Като опция за завършване 

на двете каси се предлага

Перваз 12/12 мм - 49 лв

Перваз 10/60 мм - 59 лв

Перваз 12/60 мм - 69 лв

Перваз 14/80 мм - 89 лв

• Первазите са к-т за една страна

• Первазите са с включен монтаж 

На СКЛАД :

*орех, акация СТ, бяло фолио, ясен 

бяло,

** ясен сняг, ясен графит.

Количества На СКЛАД
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Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт



Каси

Каса “Arcus”

е с две панти и едностранен перваз -

заоблена форма

Цена - 209 лв - Primo *

Цена - 219 лв - Iridium, CPL и 3D **

Врати и каси CLASSEN се 

произвеждат по готов размер и 

ако не отговарят на Вашия 

светъл отвор  може да се наложи  

корекция на светлия отвор или 

прерязване на вратите във 

височина. 

www.profil-bg.com

Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт

Предлага се в следните  цветове;

акация СТ, орех, дъб натурален,

полски дъб, бял PR, орех колумбия

светъл, бял ясен, опушен дъб, сив 

дъб, ясен кафяв, ясен графит, венге, 

светла акация CPL, италиански орех, 

норвежки ясен, бяла структора

хориз.

Като опция за завършване 

на двете каси се предлага

Перваз 12/12 мм - 49 лв

Перваз 10/60 мм - 59 лв

Перваз 12/60 мм - 69 лв

Перваз 14/80 мм - 89 лв

• Первазите са к-т за една страна

• Первазите са с включен монтаж 



Обхватна каса “ New Arcus” 

е с две панти и двустранен 

перваз - заоблена форма 

Primo *

115 - 200 - 399 лв

200 - 320 - 529 лв

CPL& Iridium, 3D **

115 - 200 - 439 лв

200 - 320 - 579 лв

Врати и каси CLASSEN се 

произвеждат по готов размер и 

ако не отговарят на Вашия 

светъл отвор  може да се наложи  

корекция на светлия отвор или 

прерязване на вратите във 

височина. 

Каси
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Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт

Предлага се в следните цветове:
акация СТ, орех, орех колумбия светъл, бял ясен, опушен дъб, сив дъб, дъб 

мароне, ясен кафяв, ясен графит, венге, светла акация CPL,

италиански орех, дъб кендъл, дъб гриджо, норвежки ясен.



Обхватна каса “CMOK”

е с две панти. Монтаж 

върху метална каса

Primo *

70 - 110 - 249 лв

110 - 150 - 259 лв

CPL& Iridium, 3D **

70 - 110 - 269 лв

110 - 150 - 279 лв

* орех, акация СТ, бял фолио, ясен бяло.

** ясен сняг, ясен графит.

уширение (още 75 мм) - 95 лв                       - 109 лв

Каси
ВАЖНО: Този модел каса може само с дръжки ХОПЕ СТАНДАРТ 

Количества На СКЛАД

Касата се предлага се във всички 

цветове без;

бял мат иридиум, сив мат, лак UV,

лак UV PURE, лак PU, 

лак черен мат, лак крафтмастер, 

графит RAL - 7024, бял CPL-RAL 

9003, сиво – 7047, акация CPL,

северен дъб, бяла структора

хориз.

ЦВЕТОВЕ НА СКЛАД
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Цените са с вкл. ДДС за бр. каса без к-т дръжки, монтаж и транспорт



Консумативи - Екстри:

Трета панта - 70 лв / възможно е само за фалцови крила от завода, цената включва: 

панта крило и фрезовка на каса/

Вентилационна решетка inox + поставяне във вратата - 49 лв.

Сет вентилационни втулки 4 бр /пластамаса/ Ф50 + поставянето им във вратата - 56 лв.

Секретна брава или WC брава - 36 лв / при секретна брава добави и секретен патрон / 

Секретен патрон с 3 ключа - 39 лв

Стопер за врата цвят сатен - 18 лв включва и монтажа

Капачка за панта сребро - 12 лв бр.

Шпионка - 29 лв

Атипични размери / 90‘ или 100’ / + 30% - оскъпяване каса + крило

Надстройка над врата - 379 лв - състои се от 1 бр. щок каса/1 брой перваз 12х12 / стъкло 4мм 

орнаментно по избор от 4 вида - скрийн, конфета, флейта, скуеър / включва монтажа /

Доплащане за вариант безфалцово крило за модели, ЛИНЕА, МОРАНО, ЛАРИКС,

ГРАФЕН, ВЕНИС, АСТЕРИЯ NL, АСТЕРИЯ R, АНДРОМЕДА ,ФЕРО,СОЛВАНО, БРЕНТА

САГА, ЛИНЕА ПРЕМИУМ , ЛИНЕА ПРЕМИУМ ЛОФТ,+ 89 лв към съответния модел

Монтаж - Демонтаж - Транспорт:

Монтаж  регулируема, щок, смок каси - 75 лв / бр. врата

Монтаж  ню аркус каса - 90 лв / бр. врата

Монтаж  перваз / уширение - 20 лв / бр. перваз

Монтаж  плъзгане без каса - 90 лв / бр. врата еднокрила

Монтаж  плъзгане с каса - 140 лв / бр. врата еднокрила

Качване по стълби без асансьор – 8 лв / бр. врата на етаж

Демонтаж - 30 лв / бр. врата

Извозване - 30 лв / бр. врата /извозва се до лицензирано сметище/

Доставка София град - 40 лв / за цялата поръчка

Доставка извън София град - 1 лв / за километър /за всеки изминат километър в 2-те посоки/
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Цените са с вкл. ДДС



Хопе

Elegance - YH

Цените с са с вкл. ДДС  за комплект дръжки. За секретни розетки трябва да се добави и секретен патрон с 3 ключа.

YH

www.profil-bg.com

Hoppe

Hoppe

ОБИК:  32 лв.

СЕКР:  32 лв.

WC: 39 лв.

ОБИК:  32 лв.

СЕКР:  32 лв.

WC: 39 лв.

ОБИК:  49 лв.

СЕКР:  49 лв.

WC: 56 лв.
Doganlar - злато,сатен,комбинaция

ОБИК:  89 лв.

СЕКР:  89 лв.

WC: 94 лв.

Monaco - злато, сатен

ОБИК:  43 лв.

СЕКР:  43 лв.

WC: 48 лв.

Swarovski злато

Swarovski хром 

Само обикновен ключ:  580 лв.

IRIS : DH-88 A-24z-07

ОБИК: 59 лв.

СЕКР:  59 лв.

WC: 66 лв.

Само обикновен ключ:  580 лв.

Топ цена

Топ цена

ОБИК:  54 лв.

СЕКР:  54 лв.

WC: 59 лв.

HAVANA silver

нов модел



VITA: DH-96A-24Z

www.profil-bg.com

Цените с са с вкл. ДДС  за комплект дръжки. За секретни розетки трябва да се добави и секретен патрон с 3 ключа.

ROSE САТЕН

ОБИК: 76 лв.

СЕКР:  76 лв.

WC: 79 лв.

ROSE СТАРО ЗЛАТО

ОБИК: 76 лв.

СЕКР:  76 лв.

WC: 79 лв.

ROMA: DH-98 A-24z-07

ОБИК: 59 лв.

СЕКР:   59 лв.

WC: 67 лв.

ARTE:

LIBRA: DH-11-22-06-KW 

ОБИК:  79 лв.

СЕКР:  79 лв.

WC: 88 лв.

нов модел

ОБИК:   46 лв.

СЕКР:   46 лв.

WC: 49 лв.

LIBRA: DH-11-22-07-KW 

ОБИК:  79 лв.

СЕКР:  79 лв.

WC: 88 лв.

ОБИК:   69 лв.

СЕКР:   69 лв.

WC: 76 лв.

ANDROMEDA DH-07-22-07 

ОБИК: 56 лв.

СЕКР:   56 лв.

WC: 59 лв.

DH-94A-24ZHAVANA gold 

ОБИК:  54 лв.

СЕКР:  54 лв.

WC: 59 лв.
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МОДЕЛ ВРАТА 1     2 3 4 5 6 7

АСТЕРИЯ
/мат-графит/

69лв 87лв + 
модел 8 и 9

АНДРОМЕДА
/мат –графит/

109 лв 109 лв 169 лв 109 лв 109 лв

МОРАНО
/прозрачно/

Модел;
1.4, 1.5, 2.3, 2.4

69 лв

НАТУРА  ХР
/прозрачно/

Модел;
2, 3, 4
69 лв

АРЕНА
/ мат- графит
или бронз мат с апликации/

59лв 89лв 46лв

Тетида
/мат-графит или бронз/

34лв 34лв 34лв 34лв

СЕНЧЪРИ и СЕНЧЪРИ В 
/мат- графит и мат - бронз/

34лв 34лв 34лв 46лв 46лв

Доплащане за стъкла



* Цветове 
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* Цветове
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Отпаднали цветове ;

Северен дъб и акация CPL



ЗА НАС - ВИЕ СТЕ СПЕЦИАЛНИ!

www.profil-bg.com

ВРАТИ - ПРОЗОРЦИ - ЩОРИ

Since 1991


