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ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ

ПАНЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ
КЛЮЧОВО КАЧЕСТВО НА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ „P” Е ИЗПОЛЗВАНЕТО

НА ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЯ
Тази технология позволява запазване на красотата на дървените врати, като същевременно се елиминират повечето проблеми, свързани с традиционните панелни
технологии, като: разсъхване и преместване на панелите на вратите, изкривяване
на крилата на вратите, неравномерно оцветяване на отделни елементи на вратата, напукване и вълнообразност на фурнира и проблеми с пълнителите на сглобките.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

СОЛИДНА КОНСТРУКЦИЯ

клас за борба
с кражбите

Конструкцията на вратата позволява запазване на високото ниво на термо- и
звукоизолация. Нашите врати базират на рамкова конструкция, изработена от
бор и меранти или бор и дъб, усилени с ламарина и профил с формата на буква „C”.
За дебелината на вратата решавате Вие. Вратата може да бъде с дебелина 72, 82
или 102 mm, но по принцип конструкцията им е постоянна. Вътре между обшивката, изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти и бор или дъб с
дебелина 7 или 12 mm има решетка, пълна с полиуретанова пяна.

клас за борба
с кражбите

БЕЗОПАСНОСТ

ЕКОЛОГИЯ

Всички врати имат противовзломна защита под формата на лентова
брава (или две независими ключалки), трайни и солидно изработени
панти и армировка от стоманен
лист. Това гарантира спокойствие
и помага за защита на къщата от
кражба с взлом.

За производството на вратите
използваме екологични, водоразтворими лакове и
дървесина от легални полски гори.
Производствените отпадъци се
събират и рециклират, а самото
производство е безопасен процес
за нашите служители.

ЛАКИРАНЕ

ЗАВЪРШВАНЕ

❚ Дървесината, предназначена за фурнир се различава по цвят, структура и консистенция. Дори
при един вид дървесина може да има значителна
разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание
за рекламация.
❚ Представените цветове имат ориентировъчен характер и не могат да се използват като
шаблони за цвета.

НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ *)
*)

доплащане – посоката на слоевете може да
бъде вертикална или хоризонтална

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

1)

2

2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

Примерни цветове на дъбовата дървесина
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СЕРИЯ GLASS

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Серията дървени врати Glass, декорирани
с черно стъкло, се вписва перфектно
в съвременното строителство.
Естественото дърво в съчетание
с лъскаво черно стъкло е стилна и вечна
комбинация.
Довършителен материал:
❚ меранти, дъб или бор
Конструкция:
❚ уплътнение в крилото и в касата
❚ противовзломен профил от страна на
пантите
❚ външна обшивка на крилото, изработена
от водоустойчив шперплат
❚ вътрешна конструкция на крилото
под формата на решетка с пълнеж от
полиуретанова пяна
❚ рамка на крилото, изработена от дърво
и усилена с ламарина и профил “C”
Стандартен комплект:
❚ дебелина 72 mm
❚ две независими ключалки с щифтове
❚ четири панти, регулируеми в три
равнини
❚ стъклопакет КАФЯВ REFLEX
❚ алуминиев праг с термопреграда или
дървен праг
ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА
72

82

102

ВИД

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P123

само за
дебелини 82 и 102 mm
клас за борба
с кражбите

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

ВО

клас за борба
с кражбите

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ *)
*)

доплащане – посоката на слоевете може
да бъде вертикална или хоризонтална

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

1)

4

2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P120

P121

P122

P123

P124

P125

Слоеве със чепове - срещу доплащане

Слоеве със чепове - срещу доплащане

Слоеве със чепове - срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ GLASS

2гаранция

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

P126

P127

P152
Слоеве със чепове - срещу доплащане

НО

НО

ВО

6

ВО

P153

P154

Слоеве със чепове - срещу доплащане

Слоеве със чепове - срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

СЕРИЯ INOX

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Благородният четкан алуминий
в съчетание с естественото дърво
гарантира елегантен дизайн. Панелът Inox
допълнително защитава повърхността на
вратата от външни увреждания.
Довършителен материал:
❚ меранти, дъб или бор
Конструкция:
❚ уплътнение в крилото и в касата
❚ противовзломен профил от страна на
пантите
❚ външна обшивка на крилото, изработена
от водоустойчив шперплат
❚ вътрешна конструкция на крилото
под формата на решетка с пълнеж от
полиуретанова пяна
❚ рамка на крилото, изработена от дърво
и усилена с ламарина и профил “C”
Стандартен комплект:
❚ дебелина 72 mm
❚ две независими ключалки с щифтове
❚ четири панти, регулируеми в три
равнини
❚ стъклопакет КАФЯВ REFLEX
❚ алуминиев праг с термопреграда или
дървен праг
ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА
72

82

102

ВИД

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

само за
дебелини 82 и 102 mm

P99

клас за борба
с кражбите

ЗАВЪРШВАНЕ

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ *)
*)

доплащане – посоката на слоевете може
да бъде вертикална или хоризонтална

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)
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СЕРИЯ INOX

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P128

P129

P60

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

P150

P136

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox
Два цвята - срещу доплащане

8

P57
Доплащане за двустранен inox
Два цвята - срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P70

P48

P42

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ INOX

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P99

P68

P130

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox
Остъкляване срещу допълнително заплащане

Доплащане за двустранен inox

P44

P91

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

10

P100
Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P105

P46

P104

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранна повърхност inox +
долна стоманена лента на крилото

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ INOX

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

НО

ВО

P155

P101

P95

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
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БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P66

P133

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

НО

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P56
Доплащане за двустранен inox

НО

ВО

ВО

P156

P158

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Доплащане: двустранна повърхност inox + два цвята

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ INOX

P58

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P97

P134

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

P81

P64

P102

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox
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БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P89

P90

P103

Доплащане: двустранна повърхност inox + витраж

Доплащане: двустранна повърхност inox + витраж

Доплащане: двустранна повърхност inox + витраж

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

15

СЕРИЯ INOX

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P131

P132

P135

Доплащане за двустранен inox

Доплащане: двустранна повърхност inox + витраж

Доплащане за двустранна повърхност inox + два цвята

P106

P98

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за двустранен inox
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БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Характерно качество на тази линия
е модерната форма на фрезите
и остъклението. Моделите се
характеризират със сходен дизайн,
базиращ на геометрични фигури.
Довършителен материал:
❚ меранти, дъб или бор
Конструкция:
❚ уплътнение в крилото и в касата
❚ противовзломен профил от страна на
пантите
❚ външна обшивка на крилото, изработена
от водоустойчив шперплат
❚ вътрешна конструкция на крилото
под формата на решетка с пълнеж от
полиуретанова пяна
❚ рамка на крилото, изработена от дърво
и усилена с ламарина и профил “C”
Стандартен комплект:
❚ дебелина 72 mm
❚ две независими ключалки с щифтове
❚ четири панти, регулируеми в три
равнини
❚ стъклопакет КАФЯВ REFLEX
❚ алуминиев праг с термопреграда или
дървен праг

ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА
72

82

102

ВИД

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P141

само за
дебелини 82 и 102 mm
клас за борба
с кражбите

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

клас за борба
с кражбите

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ
*)

ДЪБ С ЧЕПОВЕ *)

доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни
врати или с плитко фрезоване

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

17

СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P82

P140

P141

P84

P53

P41

18

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P83

P79

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P138

НО

ВО

P67

P119

P157
Слоеве със чепове - срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

P55

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P94

P26

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

20

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P151

P24

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P25

НО

ВО

P40

P118

P174

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

P71

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P7

P142

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

22

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P146

P27

P92

P74

P137

P69

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

НО

НО

ВО

P159

P160

НО

24

ВО

P161

НО

ВО

P162

НО

ВО

НО

ВО

P163

ВО

P164

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P50

P22

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P34

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P75

P61

P76

P62

P73

P32
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БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P139

P77

P93

P80

P78

P148

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P8

P9

P28

P47

P37

P72

28

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P107

P108

P109

P20

P21

P10

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

Доплащане за витраж

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ MODERN

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P145

P147

P149

P59

P110

P18

Слоеве със чепове - срещу доплащане

30

СЕРИЯ CLASSIC

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Серията врати CLASSIC е създадена
с мисълта за класическите жилища.
Характерно качество на тази линия е
традиционният, вечен дизайн
Довършителен материал:
❚ меранти, дъб или бор
Конструкция:
❚ уплътнение в крилото и в касата
❚ противовзломен профил от страна на
пантите
❚ външна обшивка на крилото, изработена
от водоустойчив шперплат
❚ вътрешна конструкция на крилото
под формата на решетка с пълнеж от
полиуретанова пяна
❚ рамка на крилото, изработена от дърво
и усилена с ламарина и профил “C”
Стандартен комплект:
❚ дебелина 72 mm
❚ две независими ключалки с щифтове
❚ четири панти, регулируеми в три равнини
❚ стъклопакет КАФЯВ REFLEX
❚ алуминиев праг с термопреграда или
дървен праг

ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА
72

82

102

ВИД

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

само за
дебелини 82 и 102 mm

P52

клас за борба
с кражбите

ЗАВЪРШВАНЕ

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ
*)

ДЪБ С ЧЕПОВЕ *)

доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни
врати или с плитко фрезоване

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

31

СЕРИЯ CLASSIC

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P96

P17

P1

P38

P2

P35

32

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P15

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P29

P11

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ CLASSIC

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P5

P3

P45

P19

P33

P16

34

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P4

P117

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P115

Доплащане за витраж

Доплащане за витраж

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ CLASSIC

P36

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P113

P114

P54

P13

Доплащане за витраж

P31

Доплащане за витраж

36

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P12

P6

P14

P116

P112

P111

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ CLASSIC

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

НО

НО

ВО

НО

ВО

P165

P166

ВО

P167

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

38

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

НО

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

P168

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

ВО

P169

P170

Доплащане за витраж

Доплащане за витраж

НО

ВО

P171

P143

P144

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ CLASSIC

P63

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

P49

P39

НО

ВО

P65

40

P51

P172

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P30

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P52

P23

Доплащане за витраж

Доплащане за витраж

НО

ВО

1)
2)

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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СЕРИЯ DECOR

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Завършване:
❚ фурнир от две страни
❚ декорите от стъкло и неръждаема
стомана се намират от външната
страна на крилото – САМО
ЕДНОСТРАННО
❚ предлагат се 2 вида фурнир:
ХЕБАН MASKAR, ЧЕРНО-БЯЛ ХЕБАН
❚ цветът на касата и фалцовете по избор
от палитрата на Erkado
Довършителен материал:
❚ меранти, дъб
Конструкция:
❚ уплътнение в крилото и в касата
❚ противовзломен профил от страна на
пантите
❚ външна обшивка на крилото, изработена
от водоустойчив шперплат
❚ вътрешна конструкция на крилото
под формата на решетка с пълнеж от
полиуретанова пяна
❚ рамка на крилото, изработена от дърво
и усилена с ламарина и профил “C”
Стандартен комплект:
❚ многоточкова брава с 1 патрон, размер
72 mm
❚ четири панти, регулируеми в три
равнини
❚ стъклопакет КАФЯВ REFLEX
❚ алуминиев праг с термопреграда или
дървен праг

P88

ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА
72

82

102

ВИД

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

само за
дебелини 82 и 102 mm
клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

ХЕБАН MASKAR
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ЧЕРНО-БЯЛ ХЕБАН

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P85

P86

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

P87

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на врата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.
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ФИКСИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ
СЪС СТЪКЛО ПОДРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТТА НА КРИЛОТО
(възможност за изработка само при безфалцови врати)

НО

ВО

P158

НО

ВО

P154
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

P174

P163

P34

P28

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата се монтира с панти.

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

НО

НО

ВО

P164

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

ВО

P162

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

НО

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

P169

клас за борба
с кражбите

ВО

P170

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

НО

НО

ВО

ВО

P157

P152

P99

P105

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

НО

клас за борба
с кражбите

НО

ВО

P156

клас за борба
с кражбите

ВО

P1

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

НО

НО

ВО

P153

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

ВО

P155

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

P37

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

P82

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P67

P89

P65

P25

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

P9

P47

P21

P55

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

+ ОТВАРЯЩО СЕ ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P46

P137

P45

P59

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

+ ФИКСИРАНО ПЪЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm
кафяв reflex

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

P42

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО) +
ОСТЪКЛЕНИЕ
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

P28

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО) +
ОСТЪКЛЕНИЕ

2гаранция
-годишна

2гаранция
-годишна

P107

P132

P147

P98

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА С КАСА

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm
кафяв reflex

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА

P68

P8

P141

P83

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
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Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Интериорните врати представляват оборудване във всеки дом. Затова разглеждането
им от гледна точка на експлоатационните и функционалните характеристики далеч не
е достатъчно. Днес това е важен елемент от интериорната архитектура, подчертаващ предимствата на перфектно обзаведения дом, поради което създаваме модерни
решения, въвеждаме атрактивни дизайни, грижим се за качеството на изработката,
което позволява да се насладите на избора на врати Erkado.

ЛАКИРАНЕ

❚ Дървесината, предназначена за фурнир се различава по цвят, структура и консистенция. Дори
при един вид дървесина може да има значителна
разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание
за рекламация.
❚ Представените цветове имат ориентировъчен характер и не могат да се използват като
шаблони за цвета.

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

ВО

БЯЛ ГЛАДЪК 4)

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL 2) 4)

1)
2)

Примерни цветове на дъбовата дървесина
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UNO PREMIUM бял дъб

UNO PREMIUM естествен дъб

UNO PREMIUM тъмен дъб

UNO PREMIUM

UNO PREMIUM, дръжка CUBE черен мат

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚

UNO PREMIUM, естествен дъб с дръжка CUBE черен мат

❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216-230 cm..........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

UNO PREMIUM

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)
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BALDUR

BALDUR 1 с дръжка CUBE PREMIUM и ламинирано стъкло VSG 441 черно

BALDUR 1

BALDUR 2

BALDUR 3
НОВО

60

BALDUR 5

BALDUR 6

BALDUR 7

BALDUR 4
НОВО

BALDUR 8

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚
❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

BALDUR 1 орех с дръжка CUBE четкан хром

ОСТЪКЛЕНИЕ
❚

❚

BALDUR 1, 3, 5 стандарт - ламинирано калено
стъкло VSG/ESG 441 безопасно, млечно или
черно, гладко от двете страни
постоянна широчина на остъклението;
BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

ДОПЛАЩАНЕ

BALDUR

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение (не се отнася за модел BALDUR 1, 3, 5)
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216-230 cm..........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ
ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

70

80

ФРЕЗОВАНЕ
4 mm

90 100
0,8 mm

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ИЗРЕЗ

ПО ПОРЪЧКА

BALDUR 1

ЗАВЪРШВАНЕ

1,5 mm

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

12,5 mm

НО

ВО

BALDUR 3
ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

61

MISKANT

MISKANT 2, гладко бяло, дръжка BELLA slim черен мат

62

MISKANT 1

MISKANT 2

MISKANT 3

MISKANT 4

MISKANT 5

MISKANT 6

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚
❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

MISKANT 2, златен дъб, дръжка BELLA slim черен мат

ОСТЪКЛЕНИЕ
❚
❚

❚

безопасен стъклопакет, млечен или прозрачен
(еднокамерен) с деб. 30 mm
възможност за смяна на страната на
остъклението на REWERS (стандартно
остъкление - AWERS)
черни линии с широчина (дебелина) 18 mm

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

MISKANT

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

63

ина ист
конкурса

TURAN

TURAN 3, дръжка BELLA slim полиран хром

64

TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3

TURAN 4

TURAN 5

TURAN 6

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚

TURAN 5 лакирано с RAL7016 с дръжка BELLA slim полиран хром

❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ
❚

модел TURAN 1 безопасен млечен, прозрачен
или черен стъклопакет (еднокамерен) с
деб. 30 mm)

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

TURAN

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

ФРЕЗОВАНЕ

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ

4 mm

НО

0,8 mm

ВО

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

1,5 mm

12,5 mm

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

НО

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

65

продукт
препоръчан за състезанието

MILDA

MILDA 4, гладък бял, дръжка CUBE PREMIUM черна

MILDA 1

66

MILDA 2

MILDA 3

MILDA 4

MILDA 5

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚
❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

ДОПЛАЩАНЕ
MILDA 2 с дръжка BELLA slim полиран месинг

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

MILDA

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

ФРЕЗОВАНЕ

НО

ВО

12,5 mm

1,5 mm

0,8 mm

4 mm

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

67

ANUBIS

ANUBIS 2, дръжка BELLA slim полиран месинг

ANUBIS 1

68

ANUBIS 2

ANUBIS 3

ANUBIS 4

ANUBIS 5

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚

ANUBIS 3, махагон с дръжка BELLA slim полиран месинг

❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
4 mm

НО

ВО

0,8 mm

ANUBIS

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

12,5 mm

1,5 mm

ФРЕЗОВАНЕ

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

69

SYLENA

SYLENA 2, дръжка CUBE черен мат

70

SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4

SYLENA 5

SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ
❚

SYLENA 7, златен дъб с дръжка BELLA slim полиран месинг

❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА
60

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
4 mm

НО

ВО

0,8 mm

SYLENA

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

ГЛАДЪК БЯЛ
или друг цвят от палитра RAL

12,5 mm

1,5 mm

ФРЕЗОВАНЕ

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

71

LOFT

LOFT 1 естествен дъб с чепове, дръжка BELLA slim полиран хром

LOFT 1

72

LOFT 2

LOFT 3

LOFT 4

LOFT 5

2гаранция

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

-годишна

2гаранция
-годишна

клас за борба
с кражбите

клас за борба
с кражбите

КОНСТРУКЦИЯ
❚
❚
❚

❚
❚

безфалцово крило
рамката е изработена от дърво бор + дъб,
усилена с ,,c” профил
външната обшивка на крилото е изработена
от водоустойчив, дъбов шперплат с
дебелина 4 mm или от водоустройчив hdf с
дебелина 3 mm при вратите без структура
на дървесина
пълнеж от пълна плоскост
дебелина на листата 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
❚

❚

трикратно лакиране по хидродинамичен
метод с водоразтворими бои от цветовата
палитра на erkado или бои от палитрата ral
двустранно залепен шпрос върху стъклото,
шир. 2,5 cm

ОБКОВ
❚
❚

три скрити сребърни панти (опционално
доплащане за черен цвят)
магнитна брава: с ключ, секретна ключалка
- икономична или с блокировка - сребърна
на цвят; опционално срещу доплащане
магнитна черна брава

LOFT 5, тек с дръжка BELLA slim полиран месинг

ОСТЪКЛЕНИЕ
❚

безопасен стъклопакет, млечен или прозрачен
(еднокамерен) с деб. 30 mm)

ДОПЛАЩАНЕ
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

вентилационен изрез
безфалцово крило „100”
падащо уплътнение
смяна на черна магнитна брава
смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
врата с размер 216 -230 cm .........................15% доплащане към основната цена
врата с размер 231-240 cm..........................25% доплащане към основната цена
врата с размер 241-250 cm..........................30% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

LOFT

60

70

80

90 100

ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ
НО

ВО

ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ 3)

НО

ВО

БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL

НО

ВО

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ 1)

ТЪМЕН ДЪБ

ТЕК

ОРЕХ

БЯЛ 4)

УИНЧЕСТЪР

ЗЛАТЕН ДЪБ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДЪР

RAL 7016 4)

доплащане – достъпен при гладки крила или с плитко фрезоване
доплащане
3)
доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезоване
4)
гладко или със структура на дървесина

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL2) 4)

1)
2)

73

КАСИ И ДРЪЖКИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

A

Sp
Sc
So
Sz

Sp
Sc
So
Sz

A – монтажна пяна

первазите се свързват само под ъгъл 90 градуса с перваза 8 cm
електроключалка
подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил
за каса

B – зид

Широчина на
вратата

❚
❚

C – уплътнение

Ss

D – с-образен профил

Sp

So

Sc

Sz

„60”

618

600

700

670

779

„70”

718

700

800

770

879

„80”

844

829

900

870

979

„90”

944

929

1000

970

1079

„100”

1044

1029

1100

1070

1179

има възможност за изработка на каса до обхват 500-520 mm – доплащане за
всеки 2 cm, базирайки на цената на касата 400-420 mm
цената на каса от тип тунел е включена в цената на безфалцова каса

ОБКОВ

дръжка QUBIK
черен матов, полиран хром, бял матов, никел velvet
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка CUBE SLIM (луксозен шилд с дебелина 6 mm)
полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка LUNA PREMIUM КВАДРАТ
полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка CUBE
полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка LUNA PREMIUM КРЪГЛА
полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка CUBE PREMIUM
полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка BELLA SLIM КВАДРАТ (луксозен шилд с дебелина 6 mm)
полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

дръжка BELLA SLIM КРЪГЛА (луксозен шилд с дебелина 6 mm)
полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат
дръжка, шилд за ключ и за ключалка, тоалетна

74

2117

2075

2060

2117

2027

B

2060

C

10

B

C

2025

B

2025

B

2027

C

C

2075

D A

D

10

1 елемент
2 елемента
❚
❚
❚

Ss

Ss

Обхват на регулиране
min.-max (mm)
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
260-300
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

B

B

РЕГУЛИРУЕМА КАСА И ОТ ТИП ТУНЕЛ

ВЪНШНИ ВРАТИ 72 mm
Коефициент на топлопреминаване

Ud<0,90 W/m2K

Дървена каса 60 x 100 mm
с естествен фурнир махагон-меранти, дъбов или боров
Водоустойчив шперплат меранти,
дъбов или боров с деб. 7 mm* или
12 mm*

№ на сертификата ITB 831/B–2018–13
Материал: дъб, бор или меранти
–
–
–
–
–
–
–

Полиуретанова пяна
– термоизолационна
с деб 46 mm* или 58 mm*

Конструкция
дебелина на крилото 72 mm
уплътнение в крилото и в касата
врата във фалцова система
външната обшивка на крилото е изработено от водоустойчив
шперплат от дъб, бор или меранти с деб. 12 mm или 7 mm
вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с
пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm (шперплат 7 mm) и деб.
48 mm (шперплат 12 mm)
рамка на крилото, изработена от дърво бор+дъб или бор+меранти и
усилена с ламарина и профил “C”
противовзломен профил от страна на пантите

Каса
– дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от дъб, бор или
меранти с размери 100 mm x 60 mm
– алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

Рамката на крилото е
изработена от борово дърво с
елементи от:
бор, дъб или меранти

Уплътнение
Алуминиев праг
с термовложка 75 x 20 mm

ЗАВЪРШВАНЕ
– трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими
бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу
доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит)
(стр. 49)
Размери
– типични съгласно таблицата (стр. 48)
– достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен
размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и пошироки от 102 cm
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Стандартно оборудване
2 независими щифтови ключалки, размер 72 mm
четири панти, регулируеми в три равнини
алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

Противовзломен профил

Стоманен „C”
профил

Панта
Уплътнение
Уплътнение

Усилващи ламарини

Оборудване срещу доплащане
– електроключалка - само
дръжка
при лентова брава с 1 или
патрони 35/65
2 ключалки
вкопана дръжка
– лентова брава с една или две
биометрична ключалка
ключалки
шпионка
– дървен перваз за защита от
алармен контактрон
вода (при отварящи се навътре
врати)
Облицован дървен праг
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ВЪНШНИ ВРАТИ 82 mm
Дървена каса 60 x 100 mm
с естествен фурнир махагон-меранти,
дъбов или боров

Коефициент на топлопреминаване

Ud<0,78 W/m2K

Водоустойчив шперплат меранти
или дъб, бор с деб. 7 mm или 12 mm

№ на сертификата ITB 831/B–2018–14
Материал: дъб, бор или меранти
–
–
–
–
–
–
–

Полиуретанова пяна –
термоизолационна с деб. 58 mm
или 68 mm

Конструкция
дебелина на крилото 82 mm
уплътнение в крилото и в касата
врата във фалцова система
външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив
шперплат махагон, меранти, дъб или бор с дебелина 12 mm или 7 mm
вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с
пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm или 68 mm
рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб,
усилена с ламарина и профил “C”
противовзломен профил от страна на пантите

Рамката на крилото е изработена
от борово дърво с допълнително
залепени елементи от махагонмеранти или дъб

Каса
– дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагонмеранти, дъб или бор с размери 100 mm x 60 mm
– алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
ЗАВЪРШВАНЕ
– трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими
бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу
доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр.
49)
Размери
– типични съгласно таблицата (стр. 48)
– достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен
размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и пошироки от 102 cm
–
–
–
–
–

Стандартно оборудване
лентова брава с 1 ключалка, размер 72 mm
четири панти, регулируеми в три равнини
алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели:
стъклопакет от лакирано черно стъкло в моделите: P120, P121, P122,
P123, P124, P125, P126, P127

–
–
–
–
–
–

Оборудване срещу доплащане
– електрическа брава
дръжка
– лентова брава с две ключалки
патрони 45/65
– термовложка на прага
вкопана дръжка
– алуминиев перваз за защита от
биометрична ключалка
вода (при отварящи се навътре
шпионка
врати)
алармен контактрон

Облицован дървен праг

1 бр.

термоизолационна вложка
вис. 30 mm х шир. 64 mm
– доплащане
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Гребеновидно уплътнение
Уплътнение
Четка събираща вода (при
отварящи се навътре врати)

Алуминиев перваз за защита
от вода (при отварящи се
навътре врати)
– доплащане
Алуминиев праг
с термовложка 120 x 20 mm

Противовзломен профил

Стоманен „C” профил

Уплътнение
Уплътнение
Панта
Усилващи ламарини

ВЪНШНИ ВРАТИ 102 mm
Коефициент на топлопреминаване

ПАСИВНИ ВРАТИ

Дървена каса 80 x 100 mm
с естествен фурнир махагон-меранти или дъбов

Ud<0,63 W/m2K

Водоустойчив шперплат меранти
или дъб с деб. 7 mm или 12 mm

№ на сертификата ITB 831/B–2018–15
Материал: меранти или дъб

Полиуретанова пяна –
термоизолационна с деб. 78 mm

Конструкция
дебелина на крилото 102 mm
уплътнение в крилото и в касата
врата във фалцова система
външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив
шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
– вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с
пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 78 mm
– рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб,
усилена с ламарина и профил “C”
– противовзломен профил от страна на пантите
–
–
–
–

Рамката на крилото е изработена от
борово дърво с допълнително залепени
елементи от махагон-меранти

Каса
– дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагонмеранти или дъб с размери 100 mm x 80 mm
– алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
ЗАВЪРШВАНЕ
– трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими
бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу
доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр.
49)
Размери
– типични съгласно таблицата (стр. 48)
– достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен
размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и пошироки от 106 cm.
–
–
–
–

Стандартно оборудване
лентова брава с 1 ключалка, размер 92 mm
три панти, регулируеми в три равнини 3D
алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели

Гребеновидно уплътнение
Уплътнение

Алуминиев перваз за
защита от вода (при
отварящи се навътре врати)
– доплащане

Четка събираща вода (при отварящи
се навътре врати)

Алуминиев праг
с термовложка 120 x 20 mm

Противовзломен профил

Стоманен „C”
профил

Уплътнение
Уплътнение
Уплътнение
Усилващи ламарини

–
–
–
–
–
–

Оборудване срещу доплащане
– термовложка на прага
дръжка
– алуминиев перваз за защита от
патрони 60/65
вода (при отварящи се навътре
вкопана дръжка
врати)
биометрична ключалка
– алармен контактрон
шпионка
електрическа брава

Облицован дървен праг

1 бр.

термоизолационна вложка
вис. 30 mm х шир. 64 mm
– доплащане
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ВЪНШНИ ВРАТИ 102 mm
Коефициент на топлопреминаване

Ud<0,64 W/m2K

БЕЗФАЛЦОВА

Дървена каса 80 x 100 mm
с естествен фурнир махагон-меранти или дъбов
Водоустойчив шперплат
меранти или дъб с деб.
12 mm

№ на сертификата ITB 831/B–2018–16
Материал: меранти или дъб
–
–
–
–
–
–
–
–

Конструкция
дебелина на крилото 102 mm
уплътнение в крилото и в касата
врата в безфалцова система
външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив
шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с
пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 78 mm
рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб,
усилена с ламарина и профил “C”
три скрити панти
противовзломни щифтове

Полиуретанова пяна –
термоизолационна с деб.
78 mm

Рамката на крилото е изработена
от борово дърво с допълнително
залепени елементи от махагонмеранти или дъб

Каса
– дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагонмеранти или дъб с размери 107 mm x 80 mm
– дървен праг
Завършване
– трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими
бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу
доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр.
49)
Размери
– типични съгласно таблицата (стр. 48)
– достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен
размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и пошироки от 106 cm.
–
–
–
–
–

Стандартно оборудване
лентова брава с 1 ключалка, размер 72 mm
три панти скрити в три равнини 3D
алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

Гребеновидно уплътнение

Уплътнение

Четка събираща вода (при
отварящи се навътре врати)

Алуминиев перваз за защита от вода
(при отварящи се навътре врати)
– доплащане
Алуминиев праг
с термовложка 120 x 20 mm

Противовзломни щифтове
Уплътнение

Уплътнение
Усилващи ламарини

–
–
–
–
–
–
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Оборудване срещу доплащане
– електрическа брава
дръжка
– термовложка на прага
патрони 55/70
– алуминиев перваз за защита от
вкопана дръжка
вода (при отварящи се навътре
биометрична ключалка
врати)
лентова брава с 2 ключалки
– алармен контактрон
шпионка

Стоманен „C”
профил

ВЪНШНИ ВРАТИ PIWOT

ДЪРВЕНИ ВРАТИ

Въртящите се врати представляват отклонение от пантите на стандартните
странични закрепвания.
❚ допустимо тегло на крилото дори 500 kg
❚ допустимите размери на гладко крило са 150 cm x 250 cm,

а за врати с остъкление и фрезовани 120 cm x 250 cm
❚ всяка врата може да бъде допълнително уголемена с фиксирани остъклени или пълни

допълнителни крила с каса
❚ най-новата технология и закрепването на пантите позволяват най-високо качество

на изработка и експлоатация, както и лесно отваряне, независимо от теглото на
крилото
❚ цените на ВРАТИТЕ PIVOT се определят индивидуално.
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СЕРТИФИКАТИ
СЪФИНАНСИРАНЕ НА ВЪНШНИ ВРАТИ
Приоритетната Програма Чист Въздух между другото дава възможност да се получи финансова подкрепа за външни врати.
Всички модели входни врати ERKADO отговарят на изискванията на Програмата Чист Въздух.
По-долу представяме резултатите от тестовете за топлопропускливост на външните врати ERKADO, както и сертификат RC2 за защита от взлом.
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СТЪКЛОПАКЕТИ
ВИДОВЕ ДОСТЪПНИ СТЪКЛОПАКЕТИ
ANTISOL
Това е стъкло със защита срещу слънце, деликатно оцветено
с кафява маса, което намалява пропускането на слънчева
енергия. Благодарение на това се предотвратява прегряването на
помещенията. Освен това предпазва предметите, чувствителни към
ултравиолетово лъчение.
REFLEX (stopsol)
Това е стъкло с подобрен контрол на слънчевата светлина. Подобрява
визуалния ефект и създава усещане за уют. Този ефект е постигнат
чрез нанасяне на метални оксиди върху едната страна на стъклото.
Хората, намиращи се от по-светлата страна на огледалото, могат
да видят отражението си и са видими за хората, намиращи се от
по-тъмната страна. Ако човекът от по-светлата страна се доближи
много до стъклото, той може да види предмети, намиращи се от потъмната страна.
ДВУСТРАННО ОГЛЕДАЛО
Това е стъкло, покрито с метален оксид от двете страни. Обикновено
се използва като преграда между помещения, едното от които е
затъмнено. Хората, намиращи се от по-светлата страна на огледалото
могат да видят отражението си и са видими за хората, намиращи се
от по-тъмната страна.
МЛЕЧНО СТЪКЛО
Това е стъкло, покрито от едната страна със сатен-матов лак,
благодарение на което „пропуска“ светлина, но става непрозрачно.

КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСЕН
СТЪКЛОПАКЕТ 54 mm
със стъкло REFLEX

P4 ПРОТИВОВЗЛОМНО
Състои се от два слоя безцветно стъкло с противовзломно фолио
между тях. Благодарение на фолиото стъклото не се разпада на малки
парченца след счупване. На мястото на удара се появяват радиални
пукнатини. Стъклото P4 се предлага само като безцветно стъкло.
БЕЗОПАСНО СТЪКЛО 33.1
Това е стъкло, което свежда до минимум риска за здравето на
хората, които стоят близо до остъкление и в остъклени помещения.
Опасност могат да представляват парченца от счупено стъкло, както
и пожар, газове и топлинна радиация - симптоми, съпътстващи
пожарите. Стъклото се нарича "безопасно", ако техниката на неговото
производство или свързване позволява ограничаване на щетите в
резултат на възможни деформации, удари или пожар.
Маркировката 33.1 показва, че са използвани 2 стъкла от 3 mm и
един слой фолио. Защитното стъкло 33.1 принадлежи към клас на
остъкляване 02. Най-често се използва в жилища, училища, офиси.
Осигурява защита срещу нараняване > Може да се използва и в
сгради с риск от вътрешна експлозия
ПЯСЪКОСТРУЙНО СТЪКЛО
В процеса на пясъкоструене стъклото механично се матира от струя
пясък под високо налягане.
Този процес позволява украсяване на стъклото с всякакви шарки от
нашите каталози или с мотиви, предоставени от клиента. Може да се
получи ефект на матов модел или обратен ефект - прозрачен мотив.

КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСЕН
СТЪКЛОПАКЕТ 70 mm
със стъкло REFLEX

Стандартно се използва кафяво стъкло reflex. Смяната на стъклото с млечно, пясъкоструйно
или двустранно огледало, REFLEX GRAFIT, P4: такса доплащане.
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РАЗМЕРИ

НА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ

ФАЛЦ НА ПРОФИЛА НА КРИЛОТО 18 mm
предимства:
– по-добро прилягане на крилото към касата
– пълно покриване на насрещниците
So

So

S

Hs

Hz

H

Sz

Hp

H – височина в светлия отвор на касата (mm)
Hs – височина на крилото (mm)
So
Hz – обща височина на вратата (mm)
So
S
Hpa– височина на алуминиевия праг (mm)
S
Hpa– височина на дървения праг (mm)

– широчина в светлия отвор на касата (mm)
– широчина на отвора в стената (mm)
– широчина на крилото (mm)
– обща широчина на вратата (mm)
– височина на отвора в стената (mm)

Hp

S
So
Ss
Sz
Ho

H

Sz

Ho

Ss

Ho

Ss

Hz Hs

S

РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С АЛУМИНИЕВ ПРАГ
Ss
Дебелина на Означение
S
So
Ss
Sz
H
HoSs
Sz Hs
крилото
на вратата
So
Sz
S
„80”
800
940
841
920
2002
2100
2041
„100”

1000

1140

1041

1120

2002

2100

2041

2082

20

„80”

800

980

871

960

2002

2120

2056

2102

20

„90”

900

1080

971

1060

2002

2120

2056

2102

20

„100”

1000

1180

1071

1160

2002

2120

2056

2102

20

Hz

Hpd
ДЪРВО
(дървен праг)

H

РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С ДЪРВЕН ПРАГ

102 mm

S

So

Ss

Sz

H

Ho

Hs

„80”

800

940

841

920

2002

2120

2041

2100

40

„90”

900

1040

941

1020

2002

2120

2041

2100

40

„100”

1000

1140

1041

1120

2002

2120

2041

2100

40

„80”

800

980

871

960

2002

2140

2056

2120

40

„90”

900

1080

971

1060

2002

2140

2056

2120

40

„100”

1000

1180

1071

1160

2002

2140

2056

2120

40

ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

ЛЯВА ВРАТА

Hz

1020

Дебелина на Означение
крилото
на вратата
72 mm
82 mm

20
20

941

Sz

2041

2082

1040

Hp

Ss

2100

2082

900

Hs

102 mm

2002

Hpa
ALU
(алуминиев праг)

„90”

Ho

72 mm
82 mm

Hz

ДВУКРИЛА ЛЯВА ВРАТА

ДЯСНА ВРАТА

ДВУКРИЛА ДЯСНА ВРАТА
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE
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DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE

HoHo
HH

РАЗМЕРИ

ДОПЛАЩАНЕ ЗА НЕТИПИЧНА

ВЪНШНА ВРАТА

ДОПЛАЩАНЕ ЗА НЕТИПИЧНА ВЪНШНА ВРАТА
№
1.
2.
a)
б)
в)
г)
д)
3.
a)
б)
в)
4.
a)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
5.
a)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
6.
7.
a)
б)
в)
г)
8.
a)
б)
9.
a)
10.
11.
a)
б)
в)
12.
a)
б)
в)
13.
a)
б)
в)
14.
a)
15.

Описание
Няма доплащане за врата по-тясна от 102 cm и по-ниска от 212 cm (деб. 72 mm и 82 mm)
Доплащане за врата, по-широка:
По-широка врата до обща широчина 106 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
По-широка врата до обща широчина 110 cm (деб. на вратата 102 mm)
Врата с обща широчина от 107 cm до 111 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
Врата с обща широчина от 111 cm до 115 cm (деб. на вратата 102 mm)
Доплащане за врата с размер „100” (112 x 208,2/210 – врата с деб. 72 mm и 82 mm), (116x210,2/212 – врата с деб. 102 mm)
Доплащане за по-висока врата (без остъкление):
В обхвата от 212 до 215 cm + 15% от стойността на типичната врата
В обхвата от 215 до 224 cm + 30% от стойността на типичната врата
В обхвата от 224 до 250 cm + 40% от стойността на типичната врата
Странични допълнителни крила при обща широчина на вратата до 150cm:
Отварящо се с остъкление + 75% от стойността на единична врата
Отварящо се без остъкление + 70% от стойността на единична врата
Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 50% от стойността на единична врата
Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 60% от стойността на единична врата
Фиксирано с каса – махагон-меранти (независимо от общата широчина)
Фиксирано с каса – дъб (независимо от общата широчина)
Фиксирано с каса – бор (независимо от общата широчина)
Странични допълнителни крила при обща широчина на вратата от 151cm до 170cm:
Отварящо се с остъкление + 95% от стойността на единична врата
Отварящо се без остъкление + 90% от стойността на единична врата
Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 85% от стойността на единична врата
Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 80% от стойността на единична врата
Фиксирано с каса – махагон-меранти (независимо от общата широчина)
Фиксирано с каса – дъб (независимо от общата широчина)
Фиксирано с каса – бор (независимо от общата широчина)
Доплащането за двукрила врата с широчина от 171 до 196cm възлиза на + 110% от стойността на единична врата
Допълнителни крила - фиксирано крило с каса и горно остъкление
Фиксирано с каса – махагон-меранти
Фиксирано с каса – дъб (независимо от общата широчина)
Фиксирано с каса – бор (независимо от общата широчина)
Фиксирано, имитация на крило до обща височина на вратата 250cm + 50% от стойността на вратата
ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ
Цвят от палитрата RAL (единична врата), с изключение на Ral 9016 (бял) и Ral 7016 (антрацит)
Двуцветна врата
Доплащане за смяна на остъклението
Една такса доплащане за смяна на остъклението напр. двустранно огледало, млечно стъкло, пясъкоструйно стъкло, P4, REFLEX ГРАФИТ, черен REFLEX, черен ANTISOL
Удебеляване на касата: за 10 mm/линеен метър (бор, дъб, меранти)
Разширяване на касата до широчината на зида под формата на тунел:
материал махагон-меранти за всеки сантиметър
регулируем перваз махагон-меранти
материал дъб за всеки сантиметър
регулируем перваз дъб
материал бор за всеки сантиметър
регулируем перваз бор
Маскиращи первази 10 mm x 60 mm комплект за една страна
махагон-меранти
дъб
бор
Четвърт сегмент 10 mm x 25 mm комплект за една страна (компл.)
махагон-меранти
дъб
бор
Алуминиев перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
Дървен перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
Фиксирано остъклено крило с подравнено с крилото стъкло (достъпно само при безфалцови врати)
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АКСЕСОАРИ
КЛЮЧАЛКИ

ШПИОНКА

ЛЕНТОВА БРАВА GU SECURITY AUTOMATIC ИЛИ MR 2

С
РАЗШИРЯВАНЕ НА
КАСИТЕ

A

B

С

При използване на лентова брава вратата изпълнява изискванията на 2
клас устойчивост на взлом RC2
ЛЕНТОВА БРАВА
С ЕДНА КЛЮЧАЛКА:
деб. 82 mm и 102 mm – стандарт
деб. 72 mm – доплащане

ЛЕНТОВА БРАВА
С ДВЕ КЛЮЧАЛКИ:
деб. 82 mm – доплащане
деб. 72 mm – доплащане

B

1 бр.

A
ценоразписът е на стр. 49
ПАНТИ TKZ
с цвят патина, никел или черни
деб. 102 mm – стандарт
деб. 72 mm и 82 mm

КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ

F1

INOX

F4

КАПАЧКИ AXA алуминиеви

ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА
ВЛОЖКА
вис. 30 mm х шир. 64 mm
– доплащане

АЛАРМЕН
КОНТАКТРОН

ЧЕРЕН

С
КАПАЧКА TKZ СТОМАНЕНА
полиран хром

капачки за четири панти (компл.) алуминиеви Metal Bud (никел, патина)
капачки за четири панти (компл.) алуминиеви AXA (inox, F1, F4) или стоманени TKZ

САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
БРАВА

СКРИТ САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ с функция СТОП и ограничител на отварянето

САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ С РАМО
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ЗАХРАНВАНЕ

насрещна лайсна
срещу доплащане

ПРЕПАРАТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВРАТИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БРАВА
се предлага само с лентова
брава с 1 или 2 ключалки

Редовната поддръжка на дървените прозорци и врати е важно условие
за дългогодишната трайност на тяхната повърхност. С цел поддържане
на възможно най-ниски разходи фирма ADLER е разработила комплект за
поддръжка, който е лесен за използване и ефективен. Не е необходима
четка, нито шкурка, достатъчен е само комплектът за поддръжка.
Микропукнатините и микропорите на слоя лак ще се затворят, благодарение
на което значително ще се удължи трайността на лаковото покритие.

АКСЕСОАРИ
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
КОМПЛЕКТ 1
дръжка R6R9-515 150 cm
+ контролер R6-BBX-CU + кабел BBX-120-GU + захранвате, кабелен преход

КОМПЛЕКТ 2
контролер R6-BBX-CU + кабел BBX-120-GU
+ захранване, кабелен преход

КОМПЛЕКТ 3
дръжка R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515 150 cm
+ контролер R6-BBX-CU + кабел BBX-120-GU + захранване, кабелен преход

ПАТРОНИ

Системата easyApp
позволява достъп до помещенията без необходимост от използване на механични ключове

ЦИФРОВА ШПИОНКА

БРАВА KOR
Благодарение на тази брава имаме 3 възможности за отваряне на вратата:
– чрез въвеждане на кода
– с карта
– с ключ

МОДЕЛ DDS 2
- възможност за записване на до 50 снимки от камерата, монтирана в
шпионката
- дата и час на снимката
- възможност за добавяне на карта до 8 GB
- вградени мелодии

ПРОЕКТИРАЙТЕ
ВЪНШНИ ВРАТИ

Каним Ви да създадете Ваш индивидуален модел на външна
врата.
Технологиите, които използваме, ни позволяват да направим
практически всеки дизайн, който предложите.
Цената на вратите, изработени по индивидуален проект, се
определя индивидуално.
Заповядайте!

P173
короните са само едностранни
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АКСЕСОАРИ
ДРЪЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
цвят INOX или прахово лакирани в черен цвят (доплащане за черен цвят)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

80 cm
100 cm
120 cm

с подсветка
LED

POŁ

черно стъкло
с подсветка
дълж. 120, 150 или
180 cm

PO

PO RAL 1

PO RAL 2

дърво (стар дъб)
с подсветка
дълж. 120, 150 или
180 cm
черен

PP RAL 2

PO – права / скосена

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
При избора на врата с дръжка лост (антаба) имате за избор три начина за
отваряне:
– отваряне с ключ
– отваряне с функцията ,,ден - нощ” на електрическата брава или с ключ
– отваряне с бутон или с ключ.
Срещу доплащане дръжките лостове се предлагат с бутона „функция за
отваряне на вратата с помощта на електрическа брава или задвижка”
версия 1:

версия 2:

цената включва:
– бутон в дръжката
– безжичен контакт
– електрическа брава
– захранване

цената включва:
– бутон в дръжката
– задвижка за ключалката GU
– безжичен контакт
– захранване

ANTABA
от профил 80x20 mm
цвят черен или inox

ДРЪЖКИ И РОЗЕТИ за едностранни дръжки
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PP RAL 1

НЕРЪЖДАЕМИ ДРЪЖКИ,
INOX или ЧЕРНИ
inox

AXA SOLO
цвят INOX или черен

PP

AXA SLIM С ДВИЖЕЩА СЕ СФЕРА
цвят INOX

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
PP – права / скосена
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
POŁ кръгла – дъга
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

AXA SLIM
РОЗЕТИ ЗА ДВУСТРАННИ ДРЪЖКИ

АКСЕСОАРИ
ДРЪЖКИ

AXA FAST
основен клас на безопасност в цветове inox, никел, месинг и черен

ODIN
3-ти клас на безопасност
в цветове никел, inox, патина

HAGA
основен клас на безопасност
в цветове никел, inox, патина, черен

никел

патина

inox

черен

PRODUCENT KLAMEK

PRESTIGE
3-ти клас на безопасност
в цветове никел, inox, патина,
черен

JUPITER FLEX
3-ти клас на безопасност
в цветове никел, inox, патина,
черен

QUEBEC
3 клас на безопасност
в цветове никел, патина, inox

TOTAL
в цвят inox, патина, черен

METRO
в цвят неръждаема стомана

ДРЪЖКИ РЕТРО

ДРЪЖКА, ШИЛД, АНТАБА РЕТРО:
в цветове патина, полиран inox

КОМПЛЕКТ С ДРЪЖКА РЕТРО:
– две месингови дръжки
– декоративни розети
– месингови капачки за панти
в цветове патина, полиран inox, полиран златен

ПАТРОНИ
деб. 102 mm

деб. 82 mm

деб. 72mm

ключалка от кл. „B” 65/60 универсална

ключалка от кл. „C” 65/45 универсална

ключалка 65/35 Сфера кл. B

ключалка от кл. „B” 65/60 със сфера

ключалка от кл. „C” 65/45 със сфера

ключалка 65/35 Универсална от кл. B

ключалка от кл. „C” 65/60 универсална

ключалка от кл. „B” 65/45 универсална

ключалки 65/35 Сфера кл. C

ключалка от кл. „C” 65/60 със сфера

ключалка от кл. „B” 65/45 със сфера

ключалки 65/35 Универсални от кл. C

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B” 65/60

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B” 65/45

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B’’ 65/35

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C” 65/60

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C” 65/45

ключалки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. ,,C’’ 65/35
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ERKADO DREWNO Sp. z o. o. spółka komandytowa
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl n/Sanem, ПОЛША
NIP 8652562260
www.erkado.pl

ВЪНШНИ И ИНТЕРИОРНИ ДЪРВЕНИ ВРАТИ
тел. +48 15 845 33 88
факс: +48 15 845 34 05
e-mail: dz@erkado.pl

www.erkado.pl

Гаранционната карта и инструкцията за монтаж са приложени към продукта.
Този каталог е само ориентировъчен информационен материал.
Производителят си запазва правото за въвеждане на промени в достъпните стоки.
В действителност цветовете от шаблоните може да се различават от представените в този каталог. Моля, сравнете
цветовете с оригиналните шаблони, налични при нашите дистрибутори.
Одобрения и сертификати:
– Сертификат за качество CE на външни врати

Сканирайте кода и изтеглете този каталог на своя смартфон/
таблет (pdf)

КАТАЛОГ НА
ВЪНШНИ И ИНТЕРИОРНИ ДЪРВЕНИ
ВРАТИ

КАТАЛОГ НА
ВРАТИ

