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ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ „P“

ТЕХНОЛОГИЯ ОТ ПЛОСКОСТИ
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНТЕРИОРНИТЕ ВРАТИ „P“  
Е ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Тази технология позволява запазването на красотата на дървените врати, като едновременно елиминира 
повечето от проблемите, свързани с традиционните технологии с дървени панели, като например: 
скърцане и местене на панелите, деформиране на крилото, неравномерна промяна на цвета на отделните 
елементи на вратите, напукване и изкривяване на фурнирите и проблеми със свързващите фуги.

ERKADO е пример за изключителен успех на една семейна компания на световния пазар. Смелото 
и целенасочено развитие на производствения потенциал и представянето на нови продуктови линии дават 
възможност днес все по-често да се отварят... вратите ERKADO 

ERKADO е търговска марка, която от 2010 г. включва продажби на дребно и едро и експортни дейности 
в областта на производството и продажбите на интериорни и външни врати и каси. Отварянето на нови 
производствени халета и динамичното развитие на марката ERKADO допринесоха за това, 40 годишни след 
основаването си, компанията да е сред лидерите в производството на врати. Иновативността, технологичната 
гъвкавост и развитието на нови пазари осигуряват висококачествени продукти на разумна цена. 

Основател на компанията е Збигнев Козловски – майстор дърводелец, който получил първите си уроци 
по занаятчийство от своя баща, също дърводелец. Производството стартира през 1976 г. в Хваловице, 
Подкарпатски район. Успехът на марката ERKADO се корени в утвърдената семейна традиция и на над 
40-годишния опит на компанията.
В началото на дейността си фирмата се занимава с дърводелски услуги в широкия смисъл на думата, а именно 
– производство на врати, прозорци и т.н. за частни клиенти. Това научава компанията на гъвкав подход 
към нуждите на клиентите, благодарение на който е възможно изпълнението на дори най-нестандартните 
поръчки. С течение на времето пазарните тенденции създават високо търсене на дървени врати и прозорци. 
Целта е постигане на най-високо качество на продукта и максимална удовлетвореност на клиентите. Бяха 
въведени иновативни технологични решения и благодарение на ефективното управление и инвестициите, 
компанията засилва позициите си на пазара. Компанията постепенно стеснява своя профил на дейност 
основно към производство на външни дървени врати и интериорни панелни врати. По-нататъшните дейности 
са насочени към закупуването на съвременен машинен парк, който даде възможност за използване на 
технология за производство на врати от плоскости, която да подобри значително качеството на продукта. 

Като един от лидерите в своя бранш, компанията провежда широки благотворителни дейности и подкрепя 
много инициативи, дейности и хора.
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ВНИМАНИЕ!
¢¢ Дървесината на фурнира се различава по цвят, структура и консистенция. Дори в случай на използване на едно дърво са възможни значителни 

разлики. Това са нормални характеристики на естественото дърво и не могат да бъдат основание за рекламация.
¢¢ Съответният цвят на дървото и дебелината на покритието оказват значително влияние върху крайния цвят на прозрачното покритие (глазура).
¢¢ Показаните цветове са примерни и не могат да се използват за цветова палитра.
¢¢ Поради неблагоприятното влияние на слънчевата светлина и всички видове валежи върху повърхностите с покритие, ние препоръчваме 

използване на покриви за външните врати, като за предпочитане е изграждането на отворен вестибюл.



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Уплътнение

Водоустойчив шперплат 
меранти, дъб или бор  
с дебелина 7 mm* или 12 mm*

Полиуретанова пяна  
–  за термоизолация  

с дебелина 46 mm* или 58 mm*

Рамка на крилото, изработена 
от ламинирано дърво: бор, дъб 
или меранти

Дървена каса 60 x 100 mm, 
 покрита с естествен фурнир от махагон-
меранти, дъб или бор

Алуминиев праг  
с термопреграда 75 x 20 mm

ВРАТИ 72 mm
¢■ Коефициент на топлопреносимост  
Ud<0,90 W/m2K
¢■ Материал дъб, бор или меранти
¢■ Конструкция

– дебелина на крилото 72 mm
– уплътнение на крилото и касата
– врати с фалцово изпълнение
–  вътрешната връзка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат 

от дъб, бор или меранти с дебелина 12 mm 7 mm 
–  вътрешна конструкция на крилото под формата на кофраж с пълнеж от 

полиуретанова пяна с дебелина 58 mm (шперплат 7 mm) или дебелина 
48 mm (шперплат 12 mm)

–  рамката на крилото е изработена от бор+дъб или бор+меранти, 
подсилени с метален лист и C-образен профил

–  рамка против проникване с взлом от страната на пантите
¢■ Каса

–  дървен ламинат със слоеве дъб, бор или меранти с размери 100 mm x 
60 mm

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
¢■ Покритие

–  трислойно покритие, нанесено чрез хидродинамичен метод, с бои 
на водна основна в съответствие с цветовата схема на ERKADO или 
покрития по RAL с доплащане, с изключение на RAL 9016 (бяло) и 
RAL 7016 (антрацит) (стр. 49) 
¢■ Размери 

–  типични в съответствие с таблицата (стр. 48) 
–  предлагат се и с нестандартни размери без доплащане за нетипични 

размери. Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и 
ширина над 102 cm
¢■ Стандартно оборудване

–  2 независим брави, разстояние 72 mm
–  четири панти с регулиране в три равнини
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 44 mm (двукамерен) в модели: 

P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, 
P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, 
P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, 
P141, P143, P144

–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 54 mm (двукамерен) в модели: 
P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, 
P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, 
P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, 
P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, 
P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 70 mm (трикамерен) в модели: 
P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, 
P136

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
–  декоративни елементи от неръждаема стомана в модели: P42, P44, P46, 

P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, 
P136

–  стъклопакет с черно лакирано стъкло в модели: P120, P121, P122, P123, 
P124, P125, P126, P127

¢■ Оборудване срещу доплащане
–  брава
–  патрони 35/65
–  дръжка
–  биометрична брава
–  шпионка
–  контактен сензор за аларма

–  електрическа брава – само при 
секретни брави с 1 или 2 патрона

–  секретна брава с един или два 
патрона

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

7 mm* Модели:  P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, 
P47, P48, P50, P54, P55, P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, 
P65, P66 P67, P68, P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, 
P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, 
P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, 
P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, 
P145, P146, P147, P148, P150

12 mm**Модели:  P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, 
P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, 
P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, 
P113, P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, P123, 
P124, P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144
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СТЪКЛО

FLOAT
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ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 70 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 428 28 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 70 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 70 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 428 28 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 70 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

Рамка против проникване 
с взлом 

Стоманен C-образен 
профил

Усилващи планки

Панта

Уплътнение

Уплътнение

Втулки дървен праг

3



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Остъргваща четка  
(при отварящи се навътре врати)

Уплътнение

Гребенообразно 
уплътнение 

Водоустойчив шперплат меранти, дъб или 
бор с дебелина 7 mm или 12 mm

Полиуретанова пяна  
–  за термоизолация с дебелина 

58 mm или 68 mm

Рамка на крилото, изработена 
от ламинирано дърво: махагон 
меранти или дъб

Дървена каса 60 x 100 mm, 
 покрита с естествен фурнир от махагон-
меранти, дъб или бор

Рамка против проникване 
с взлом 

Стоманен C-образен 
профил

Усилващи планки

Уплътнение

Уплътнение

Панта

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

Алуминиев праг  
с термопреграда 120 x 20 mm

ВРАТИ 82 mm
¢■ Коефициент на топлопреносимост  
Ud < 0,78 W/m2K
¢■ Материал: меранти, дъб или бор
¢■ Конструкция 

– дебелина на крилото 82 mm
– уплътнение на крилото и касата
– врати с фалцово изпълнение
–  вътрешната връзка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат 

от махагон меранти, дъб или бор с дебелина 12 mm или 7 mm
–  вътрешна конструкция на крилото под формата на кофраж с пълнеж от 

полиуретанова пяна с дебелина 58 mm или 68 mm
–  рамката на крилото е изработена от бор+меранти или бор+дъб, 

подсилени с метален лист и C-образен профил 
–  рамка против проникване с взлом от страната на пантите
¢■ Каса 

–  дървен ламинат със слоеве махагон-меранти, дъб, бор с размери 
100 mm x 60 mm

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
¢■ Покритие

–  трислойно покритие, нанесено чрез хидродинамичен метод, с бои 
на водна основна в съответствие с цветовата схема на ERKADO или 
покрития по RAL с доплащане, с изключение на RAL 9016 (бяло) и 
RAL 7016 (антрацит) (стр. 49)
¢■ Размери

–  типични в съответствие с таблицата (стр. 48)
–  предлагат се и с нестандартни размери без доплащане за нетипични 

размери. Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и 
ширина над 102 cm
¢■ Стандартно оборудване

–  секретна брава с един патрон, разстояние 72 mm
–  четири панти с регулиране в три равнини
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 54 mm (двукамерен) в модели: 

P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, 
P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, 
P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, 
P141, P143, P144

–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 64 mm (двукамерен) в модели: 
P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, 
P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, 
P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, 
P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, 
P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 80 mm  
(трикамерен) в модели: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, 
P130, P132, P133, P135, P136

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
–  декоративни елементи от неръждаема стомана в модели: P42, P44, 

P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, 
P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, 
P135, P136

–  стъклопакет с черно лакирано стъкло в модели: P120, P121, P122, P123, 
P124, P125, P126, P127

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

1 бр.

термопреграда вис. 
30 mm x шир. 64 mm 

Втулки дървен праг

¢■ Оборудване срещу доплащане
–  брава
–  патрони 45/65
–  дръжка
–  биометрична брава
–  шпионка
–  контактен сензор за аларма

–  електрическа брава
–  секретна брава с два патрона
–  термопреграда за прага
–  алуминиев перваз за защита от 

вода (при отварящи се навътре 
врати)
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ПАСИВНИ ВРАТИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Рамка против проникване 
с взлом 

Стоманен C-образен 
профил

Усилващи планки

Водоустойчив шперплат 
меранти или дъб с дебелина 
7 mm или 12 mm

Уплътнение

Уплътнение

Уплътнение

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

уплътнение 

Уплътнение

Остъргваща четка  
(при отварящи се навътре врати)

Полиуретанова пяна  
– за термоизолация с дебелина 78 mm

Рамка на крилото, изработена 
от ламинирано дърво: махагон 
меранти

Алуминиев праг  
с термопреграда 120 x 20 mm

Дървена каса 80 x 100 mm, 
 покрита с естествен фурнир от махагон-
меранти или дъб ВРАТИ 102 mm

¢■ Коефициент на топлопреносимост  
Ud = 0,63 W/m2K
¢■ Материал: меранти или дъб
¢■ Конструкция 

– дебелина на крилото 102 mm
– уплътнение на крилото и касата
– врати с фалцово изпълнение
–  вътрешната връзка на крилото е изработена от водоустойчив 

шперплат от махагон меранти или дъб с дебелина 12 mm
–  вътрешна конструкция на крилото под формата на кофраж с пълнеж 

от полиуретанова пяна с дебелина 78 mm
–  рамката на крилото е изработена от бор+меранти или бор+дъб, 

подсилени с метален лист и C-образен профил 
–  рамка против проникване с взлом от страната на пантите
¢■ Каса 

–  дървен ламинат със слоеве махагон-меранти или дъб с размери 
100 mm x 80 mm

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
¢■ Покритие

–  трислойно покритие, нанесено чрез хидродинамичен метод, с бои 
на водна основна в съответствие с цветовата схема на ERKADO или 
покрития по RAL с доплащане, с изключение на RAL 9016 (бяло) и 
RAL 7016 (антрацит) (стр. 49)
¢■ Размери

–  типични в съответствие с таблицата (стр. 48)
–  предлагат се и с нестандартни размери без доплащане за нетипични 

размери.
  Доплащането покрива само вратите: с височина над 212 cm и ширина 

над 106 cm.
¢■ Стандартно оборудване

–  секретна брава с един патрон, разстояние 92 mm
–  три панти с „3D“ регулиране в три равнини 
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 74 mm (трикамерен)
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 100 mm (четирикамерен) 

в модели: : P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, 
P135, P136

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
–  декоративни елементи от неръждаема стомана в модели: P42, P44, 

P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, 
P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, 
P133, P134, P135, P136
¢■ Оборудване срещу доплащане

–  брава
–  патрони 60/65
–  дръжка
–  биометрична брава
– секретна брава с 2 патрона
–  шпионка
–  електрическа брава
– термопреграда за прага
–  алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре 

врати)
–  контактен сензор за аларма

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

1 бр.

термопреграда вис. 
30 mm x шир. 64 mm  

Втулки дървен праг
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Гребенообразно 
уплътнение 

Уплътнение

Остъргваща четка  
(при отварящи се навътре врати)

Водоустойчив шперплат меранти 
или дъб с дебелина 12 mm

Полиуретанова пяна  
– за термоизолация с дебелина 78 mm

Рамка на крилото, изработена 
от ламинирано дърво махагон 
меранти или дъб

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Скоба против проникване 
с взлом

Стоманен C-образен 
профил

Усилващи планки

Уплътнение

Уплътнение

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

Алуминиев праг  
с термопреграда 120 x 20 mm

Дървена каса 80 x 100 mm, 
 покрита с естествен фурнир от махагон-
меранти или дъб БЕЗФАЛЦОВИ 102 mm 

ВРАТИ
¢■ Коефициент на топлопреносимост  
Ud = 0,64 W/m2K
¢■ Материал: меранти или дъб
¢■ Конструкция 

– дебелина на крилото 102 mm
– уплътнение на крилото и касата
– врати с безфалцово изпълнение
–  вътрешната връзка на крилото е изработена от водоустойчив 

шперплат от махагон меранти или дъб с дебелина 12 mm
–  вътрешна конструкция на крилото под формата на кофраж с пълнеж 

от полиуретанова пяна с дебелина 78 mm
–  рамката на крилото е изработена от бор+меранти или бор+дъб, 

подсилени с метален лист и C-образен профил 
–  три скрити панти
–  скоба против проникване с взлом
¢■ Каса 

–  дървен ламинат със слоеве махагон-меранти или дъб с размери 
107 mm x 80 mm

–  дървен праг
¢■ Покритие

–  трислойно покритие, нанесено чрез хидродинамичен метод, с бои 
на водна основна в съответствие с цветовата схема на ERKADO или 
покрития по RAL с доплащане, с изключение на RAL 9016 (бяло) и 
RAL 7016 (антрацит) (стр. 49)
¢■ Размери

–  типични в съответствие с таблицата (стр. 48)
–  предлагат се и с нестандартни размери без доплащане за нетипични 

размери.
  Доплащането покрива само вратите: с височина над 212 cm и ширина 

над 106 cm.
¢■ Стандартно оборудване

–  секретна брава с един патрон, разстояние 72 mm
–  три скрити панти с „3D“ регулиране в три равнини
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 74 mm (трикамерен)
–  стъклопакет REFLEX КАФЯВО с дебелина 100 mm (четирикамерен) 

в модели: : P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, 
P135, P136

–  алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
–  декоративни елементи от неръждаема стомана в модели: P42, P44, 

P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, 
P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, 
P133, P134, P135, P136
¢■ Оборудване срещу доплащане

–  брава
–  патрони 60/65
–  дръжка
–  биометрична брава
– секретна брава с 2 патрона
–  шпионка
–  електрическа брава
– термопреграда за прага
–  алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре 

врати)
–  контактен сензор за аларма

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 54 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

REFLEXЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 414 14 4

СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 44 mm

СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 80 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

ЗАЩИТНО
СТЪКЛО

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 74 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНО ОСТЪКЛЕНИЕ деб. 100 mm
СЪС СТЪКЛО REFLEX
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ТИПОВЕ СТЪКЛО, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ  
(стандартен пакет REFLEX)

ANTISOL 
Слънцезащитно стъкло с леко кафяво покритие, което намалява 
пропускливостта на слънчевата енергия. Благодарение на това 
се предотвратява прегряването на помещенията. В допълнение то 
предпазва предмети, които са чувствителни към ултравиолетово 
лъчение.

REFLEX (stopsol) 
Стъкло с подобрен контрол на пропускливостта на слънчеви лъчи. 
Подобрява външния вид и придава усещане за неприкосновеност 
на личния живот. Този ефект се постига чрез нанасянето на метални 
оксиди от едната страна на стъклото. Хората, които се намират от по-
ярката страна на огледалото, виждат отражението си и са видими за 
тези, които се намират откъм по-тъмната страна. Ако човек, намиращ 
се откъм по-светлата страна, се приближи много близо до стъклото, той 
може да вижда предмети от по-тъмната страна.

ВЕНЕЦИАНСКО ОГЛЕДАЛО (fenickie) 
Това е стъкло, което е покрито двустранно с метален оксид. Обикновено 
се използва за преграда между помещения, едното от които е затъмнено. 
Хората, които се намират от по-ярката страна на огледалото, виждат 
отражението си и са видими за тези, които се намират откъм по-тъмната 
страна.

МАТОВО СТЪКЛО
Това е стъкло, което от едната страна е покрито с матово сатенено 
покритие, благодарение на което „пропуска“ светлината, но става 
непрозрачно.

P4 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ С ВЗЛОМ
Състои се от два слоя прозрачно стъкло, между които има фолио за 
защита от проникване с взлом. Благодарение на фолиото стъклото 
не се разпада на малки парчета след счупване. От мястото на удара се 
образуват отдалечаващи се в радиална посока пукнатини. Стъклото P4 
се предлага само като безцветно стъкло.

ЗАЩИТНО СТЪКЛО 33.1
Ограничава до минимум риска за здравето на хората, намиращи 
се в близост до стъклата и в остъклени помещения. Риск могат да 
представляват отломки от счупеното стъкло, както и огън, газове 
и топлинна радиация – симптоми, свързани с пожари. Стъклото се 
нарича „защитно“, ако технологията за производството му или монтажа 
му позволява да се ограничат вредите вследствие на евентуални 
деформации, удари или пожар.
Обозначението 33.1 ни говори за използването на 2 стъкла по 3 mm и 
един слой фолио. Защитното стъкло 33.1 е стъкло от клас 02. То най-
често се използва за жилища, училища и офиси. То осигурява защита от 
нараняване. Може да се използва и в сгради с риск от вътрешна експлозия

СТЪКЛО С ПЯСЪКОСТРУЕН ЕФЕКТ 
При процеса на пясъкоструене стъклото се подлага на механичен процес 
на матиране чрез струя пясък под високо налягане.
Този процес Ви позволява да украсите стъклото с всякакви модели от 
нашите каталози или с предоставени от клиента мотиви. Можете да 
получите ефект с матова фигура или обратното – прозрачен мотив.
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ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ

¢¢ P6 стр. 35

¢¢ P3 стр. 37 ¢¢ P5 стр. 37¢¢ P2 стр. 38¢¢ P1 стр. 38

¢¢ P11 стр. 38

¢¢ P4 стр. 38

¢¢ P13 стр. 35¢¢ P12 стр. 35 ¢¢ P14 стр. 35

¢¢ P16 стр. 37

¢¢ P15 стр. 38

¢¢ P18 стр. 39¢¢ P17 стр. 39

¢¢ P23 стр. 36

¢¢ P19 стр. 37

¢¢ P7 стр. 25 ¢¢ P8 стр. 29 ¢¢ P9 стр. 29

¢¢ P21 стр. 29

¢¢ P10 стр. 29

¢¢ P22 стр. 24

¢¢ P20 стр. 26

¢¢ P24 стр. 30 ¢¢ P25 стр. 30
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¢¢ P36 стр. 35 ¢¢ P39 стр. 36

¢¢ P49 стр. 36

¢¢ P45 стр. 37

¢¢ P35 стр. 38

¢¢ P38 стр. 39

¢¢ P31 стр. 33 ¢¢ P32 стр. 34

¢¢ P29 стр. 35 ¢¢ P30 стр. 36

¢¢ P33 стр. 37

¢¢ P41 стр. 26

¢¢ P37 стр. 29 ¢¢ P40 стр. 30

¢¢ P34 стр. 24

¢¢ P47 стр. 29

¢¢ P27 стр. 24 ¢¢ P28 стр. 30¢¢ P26 стр. 31

¢¢ P42 стр. 18

¢¢ P48 стр. 18

¢¢ P44 стр. 19 ¢¢ P46 стр. 21

¢¢ P51 стр. 36¢¢ P50 стр. 24
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ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ

¢¢ P62 стр. 28 ¢¢ P63 стр. 31 ¢¢ P64 стр. 22 ¢¢ P65 стр. 31 ¢¢ P66 стр. 20

¢¢ P67 стр. 31 ¢¢ P68 стр. 19 ¢¢ P69 стр. 25 ¢¢ P70 стр. 18 ¢¢ P71 стр. 25

¢¢ P72 стр. 30 ¢¢ P73 стр. 28 ¢¢ P92 стр. 25 ¢¢ P94 стр. 25¢¢ P93 стр. 30

¢¢ P54 стр. 33¢¢ P52 стр. 36 ¢¢ P55 стр. 25¢¢ P53 стр. 26

¢¢ P61 стр. 28

¢¢ P56 стр. 22

¢¢ P57 стр. 18 ¢¢ P58 стр. 17 ¢¢ P60 стр. 19¢¢ P59 стр. 39
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¢¢ P81 стр. 19

¢¢ P91 стр. 19

¢¢ P89 стр. 20 ¢¢ P90 стр. 20

¢¢ P95 стр. 20

¢¢ P82 стр. 21

¢¢ P97 стр. 17 ¢¢ P74 стр. 28

¢¢ P78 стр. 24

¢¢ P75 стр. 28

¢¢ P76 стр. 28 ¢¢ P77 стр. 31 ¢¢ P79 стр. 26 ¢¢ P80 стр. 24

¢¢ P84 стр. 26¢¢ P83 стр. 26 ¢¢ P85 стр. 40

¢¢ P88 стр. 40¢¢ P86 стр. 40 ¢¢ P87 стр. 40

¢¢ P101 стр. 21¢¢ P100 стр. 21¢¢ P98 стр. 18 ¢¢ P99 стр. 19

¢¢ P96 стр. 39

11



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ

¢¢ P122 стр. 14 ¢¢ P123 стр. 14 ¢¢ P124 стр. 14 ¢¢ P125 стр. 14 ¢¢ P126 стр. 15

¢¢ P108 стр. 27 ¢¢ P109 стр. 27¢¢ P107 стр. 27

¢¢ P118 стр. 27 ¢¢ P119 стр. 31

¢¢ P102 стр. 20 ¢¢ P103 стр. 20 ¢¢ P106 стр. 18¢¢ P104 стр. 21 ¢¢ P105 стр. 21

¢¢ P121 стр. 14¢¢ P120 стр. 14

¢¢ P111 стр. 33

¢¢ P112 стр. 33

¢¢ P110 стр. 39

¢¢ P117 стр. 33

¢¢ P116 стр. 33¢¢ P114 стр. 35¢¢ P113 стр. 35 ¢¢ P115 стр. 35

12



¢¢ P127 стр. 15

¢¢ P139 стр. 23¢¢ P138 стр. 23 ¢¢ P141 стр. 27¢¢ P140 стр. 27¢¢ P137 стр. 23

¢¢ P128 стр. 16 ¢¢ P131 стр. 16¢¢ P129 стр. 16 ¢¢ P130 стр. 16

¢¢ P132 стр. 16 ¢¢ P133 стр. 16 ¢¢ P134 стр. 17 ¢¢ P135 стр. 22 ¢¢ P136 стр. 22

¢¢ P142 стр. 32 ¢¢ P143 стр. 32 ¢¢ P144 стр. 32

¢¢ P147 стр. 32

¢¢ P145 стр. 32 ¢¢ P146 стр. 32

¢¢ P148 стр. 34 ¢¢ P149 стр. 34 ¢¢ P150 стр. 22

13



¢¢ P121 ¢¢ P122

¢¢ P123 ¢¢ P124

¢¢ P120

¢¢ P125

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm). 
Боядисано стъкло се поставя едностранно от външната страна.

–  д р ъ ж к а  с р е щ у  д о п л а щ а н е

ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
GLASS

14



¢¢ P126

¢¢ P127

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm). 
Боядисано стъкло се поставя едностранно от външната страна. 15



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
INOX

НОВО

¢¢ P128

¢¢ P131

¢¢ P129

¢¢ P132

¢¢ P130

¢¢ P133

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

16



¢¢ P134

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

17

¢¢ P58 ¢¢ P97



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
INOX

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P42

¢¢ P70 ¢¢ P57

¢¢ P48¢¢ P98

¢¢ P106

18



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

ВНИМАНИЕ:  Вратите P91 се предлагат само със 
секретна брава с 1 език

¢¢ P44
ВНИМАНИЕ: Вратите P44 се предлагат само със 
секретна брава с 1 език и дръжка от двете страни

¢¢ P81

¢¢ P60 ¢¢ P68¢¢ P99

19

¢¢ P91



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
INOX

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P66 ¢¢ P89 ¢¢ P90

¢¢ P103 ¢¢ P102 ¢¢ P95

20



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P100

¢¢ P101 ¢¢ P104

¢¢ P105¢¢ P46

21

¢¢ P82



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
INOX

¢¢ P135 ¢¢ P136

¢¢ P56

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P64

¢¢ P150

22



¢¢ P137 ¢¢ P139¢¢ P138

ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
МОДЕРНИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

23



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
МОДЕРНИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

24

¢¢ P78

¢¢ P80

¢¢ P34

¢¢ P22¢¢ P50

¢¢ P27



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

25

¢¢ P55

¢¢ P71 ¢¢ P69 ¢¢ P7

¢¢ P92¢¢ P94



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
МОДЕРНИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P84 ¢¢ P83

26

¢¢ P20

¢¢ P79

¢¢ P53 ¢¢ P41
– моделът се предлага само в цветове по цветова 
палитра RAL



¢¢ P108 ¢¢ P109¢¢ P107

¢¢ P118

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P141¢¢ P140

27



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
МОДЕРНИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P75

28

¢¢ P73 ¢¢ P74 ¢¢ P62

¢¢ P76¢¢ P61



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

29

¢¢ P8 ¢¢ P9 ¢¢ P21

¢¢ P47 ¢¢ P37 ¢¢ P10



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
МОДЕРНИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

30

¢¢ P24 ¢¢ P25 ¢¢ P40

¢¢ P72 ¢¢ P28 ¢¢ P93



¢¢ P119

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

31

¢¢ P63 ¢¢ P655

¢¢ P77

¢¢ P26

¢¢ P67



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
КЛАСИЧЕСКИ

¢¢ P144

¢¢ P147

¢¢ P142 ¢¢ P143

¢¢ P145

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P146

32



¢¢ P117¢¢ P116

¢¢ P111 ¢¢ P112

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

33

¢¢ P54

¢¢ P31



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
КЛАСИЧЕСКИ

¢¢ P114¢¢ P113 ¢¢ P115

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

¢¢ P148

34

¢¢ P32 ¢¢ P149



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

35

¢¢ P13

¢¢ P12 ¢¢ P6

¢¢ P14 ¢¢ P36

¢¢ P29



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
КЛАСИЧЕСКИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

36

¢¢ P52 ¢¢ P23

¢¢ P30¢¢ P51 ¢¢ P39

¢¢ P49



Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

37

¢¢ P45¢¢ P3

¢¢ P19

¢¢ P5

¢¢ P33 ¢¢ P16



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
КЛАСИЧЕСКИ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

38

¢¢ P2

¢¢ P1 ¢¢ P11

¢¢ P15 ¢¢ P35

¢¢ P4



¢¢ P110

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

39

¢¢ P38 ¢¢ P59

¢¢ P18 ¢¢ P17

¢¢ P96



ЛИНИЯ ВЪНШНИ ВРАТИ
ДЕКОР

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm) 

40

¢¢ P86¢¢ P85

¢¢ P87 ¢¢ P88

–  декорациите се предлагат само едностранно
–  декорите от стъкло и неръждаема стомана 

са от външната страна на крилото
–  предлагат се 4 типа фурнир:  

ХЕБАН МАСКАР, ЧЕРНО-БЯЛ ХЕБАН,  
БИРМАНСКИ ТИК, МАДАГАСКАРСКИ ПАЛИ-
САНДЪР

–  каса с махагоново покритие, боядисана в 
цвят палисандър

ЧЕРНО-БЯЛ ХЕБАН

ХЕБАН МАСКАР

БИРМАНСКИ ТИК

МАДАГАСКАРСКИ ПАЛИСАНДЪР– д р ъ ж к а  с р е щ у  д о п л а щ а н е



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  

РАЗШИРЯВАНЕ
Съществува възможност за разширяване на вратите чрез странични  
и горни прозорци или панели. Дизайнът и цената се определят индивидуално.

¢¢ P37 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P82 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)
Ширина на вратите  

(cm)
Височина на вратите
с дървен праг (cm)

160 210

¢¢ P105 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P99 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти. 41



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  

РАЗШИРЯВАНЕ

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти.

¢¢ P67 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P89 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P65 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P25 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

42



¢¢ P9 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P47 +  ОТВАРЯЩ СЕ СТЪКЛЕН ПАНЕЛ
Ширина на вратите  

(cm)
Височина на вратите
с дървен праг (cm)

160 210

¢¢ P55 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

¢¢ P21 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти. 43



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  

РАЗШИРЯВАНЕ

¢¢ P46 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

¢¢ P137 +  НЕПОДВИЖНИ СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

180 208,2 210

¢¢ P45 + НЕПОДВИЖНИ СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P59 +  НЕПОДВИЖЕН ПЛЪТЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

ВНИМАНИЕ: неподвижен панел в касата – стъклопакет – композитен 
защитен пакет 44 mm reflex кафяво

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти.44



¢¢ P42  + НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО) 
+ ПРОЗОРЦИ

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 240 240

¢¢ P28  + НЕПОДВИЖНИ СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО) 
+ ПРОЗОРЦИ

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

180 240 240

¢¢ P34 +  НЕПОДВИЖНИ СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

190 208,2 210

¢¢ P28 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти. 45



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  

РАЗШИРЯВАНЕ

¢¢ P107 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

150 208,2 210

¢¢ P147 +  НЕПОДВИЖНИ СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P132 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P98 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти.46



¢¢ P68 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ В КАСАТА

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

¢¢ P8 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

¢¢ P83 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

140 208,2 210

¢¢ P141 +  НЕПОДВИЖЕН СТЪКЛЕН ПАНЕЛ (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Ширина на вратите  
(cm)

Височина на вратите (cm)

с алуминиев праг с дървен праг

160 208,2 210

Вратите ERKADO се предлагат с нестандартни размери без доплащане за нетипични размери.
Доплащането покрива само вратите: с височина над 210 cm и ширина над 102 cm (предлагани дебелини 72 mm и 82 mm).
Внимание: неподвижният панел имитация на крило е на панти. 47



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ С АЛУМИНИЕВ ПРАГ

Дебелина на  
крилото

Обозначение 
на вратите S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(алуминиев праг)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

„90” 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

„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
 

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ С ДЪРВЕН ПРАГ

Дебелина на  
крилото

Обозначение 
на вратите S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(дървен праг)

72 mm
82 mm

„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

102 mm

„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

S – ширина на светлия отвор на касата (mm)
So – ширина на отвора в стената (mm)
Ss – ширина на крилото на вратата (mm)
Sz – ширина на цялата врата (mm)
Ho – височина на отвора в стената (mm)

H – височина на светлия отвор на касата (mm)
Hs – височина на крилото на вратата (mm)
Hz – височина на цялата врата (mm)
Hpa – височина на алуминиевия праг (mm)
Hpd – височина на дървения праг (mm)

ФАЛЦ НА КРИЛОТО 18 mm
предимства:
– по-добро уплътнение на крилото към касата
– пълно скриване на свързващите планки

РАЗМЕРИ

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

DRZWI LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI PRAWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE

48



ДОПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТАНДАРТНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ВРАТИ ЗА НЕСТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пор. 

№ Описание 

1. Без доплащане за врати по-тесни от 102 cm и по-ниски от 210 cm (дебелини 72 mm и 82 mm) 
2. Доплащане за по-широки врати:
a) По-широки врати до обща ширина 106 cm (врати с дебелина 72 mm и 82 mm)
b) По-широки врати до обща ширина 110 cm (врати с дебелина 102 mm)
c) Врати с обща ширина от 107 cm до 111 cm (врати с дебелина 72 mm и 82 mm)
d) Врати с обща ширина от 111 cm до 115 cm (врати с дебелина 102 mm)
e) Доплащане за врати с размер „100“ (112 x 208,2/210 – врати с дебелина 72 mm и 82 mm), (116x210,2/212 – врати с дебелина 102 mm)
3. Доплащане за по-високи врати (без горен прозорец):
a) В диапазона от 210 до 215 cm + 15% от стойността на стандартните врати
b) В диапазона от 215 до 224 cm + 30% от стойността на стандартните врати
4. Страничен панел при обща ширина на вратите до 150 cm:
a) Отварящ се панел с остъкление + 75% от стойността на единичните врати
b) Отварящ се панел без остъкление + 70% от стойността на единичните врати
c) Неподвижна имитация на крило без остъкление + 50% от стойността на единичните врати
d) Неподвижна имитация на крило с остъкление + 60% от стойността на единичните врати
e) Неподвижен панел в касата – махагон-меранти (без значение каква е общата ширина)
f) Неподвижен панел в касата – дъб (без значение каква е общата ширина)
g) Неподвижен панел в касата – бор (без значение каква е общата ширина)
5. Страничен панел при обща ширина на вратите от 151 cm до 170 cm:
a) Отварящ се панел с остъкление + 95% от стойността на единичните врати
b) Отварящ се панел без остъкление + 90% от стойността на единичните врати
c) Неподвижна имитация на крило с остъкление + 85% от стойността на единичните врати
d) Неподвижна имитация на крило без остъкление + 80% от стойността на единичните врати
e) Неподвижен панел в касата – махагон-меранти (без значение каква е общата ширина)
f) Неподвижен панел в касата – дъб (без значение каква е общата ширина)
g) Неподвижен панел в касата – бор (без значение каква е общата ширина)
6. Доплащане за двукрили врати с ширина от 171 до 196 cm + 110% от стойността на единичните врати
7. Неподвижни панели в касата и горен прозорец
a) Неподвижен панел в касата – махагон-меранти
b) Неподвижен панел в касата – дъб (без значение каква е общата ширина)
c) Неподвижен панел в касата – бор (без значение каква е общата ширина)
d) Неподвижен панел имитация на крило до обща височина на вратата 250 cm + 50% от стойността на вратата
8. ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ
a) Цвят от палитрата на RAL (единични врати), с изключение на RAL 9016 (бяло) и RAL 7016 (антрацит)
b) Двуцветни врати
9. Доплащане за промяна на остъклението
a) Фиксирано доплащане за смяна на остъклението, напр. венецианско огледало, матово стъкло, стъкло с пясъкоструен ефект, P4, REFLEX ГРАФИТ

10. Удебеляване на касата на вратата: за 10 mm/линеен метър (бор, дъб, меранти)
11. Разширяване на касата до ширината на стената под формата на тунел:

a)
материал махагон-меранти за всеки cm
регулируема лента махагон-меранти

b)
материал дъб за всеки cm
регулируема лента дъб

c)
материал бор за всеки cm
регулируема лента бор

12. Декоративни ленти 10 mm x 60 mm комплект за една страна
a) махагон-меранти
b) дъб
c) бор

13. Ъглови первази 10 mm x 25 mm комплект за една страна (комплект)
a) махагон-меранти
b) дъб
c) бор

14. Алуминиев перваз за защита от вода (отваряне навътре) Дебелина 82 и 102 mm
a) Дървен перваз за защита от вода (отваряне навътре) 72 mm
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¢■ ШПИОНКИ

¢■  РАЗШИРЕНИЕ НА 
КАСАТА

БРАВА GU SECURITY AUTOMATIC ИЛИ MR 2

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕКРЕТНА БРАВА НА ВРАТИТЕ  
УДОВЛЕТВОРЯВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВЗЛОМ КЛАС 2

¢■ БРАВИ

BA C

ПАНТА TKZ 
в цветове патина, никел или черно
дебелина 102 mm – стандартно
дебелина 72 mm и 82 mm – с 
доплащане

СЕКРЕТНА БРАВА 
С ЕДИН ЕЗИК
дебелина 82 mm и 102 mm – стандартно
дебелина 72 mm - с доплащане

С ДВА ЕЗИКА:
дебелина 82 mm и 102 mm – с доплащане
дебелина 72 mm - с доплащане

ТЕРМОПРЕГРАДА
вис. 30 mm x шир. 64 mm  
– с доплащане

1 бр.

¢■ АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ

¢■ КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ

СКРИТ АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ

В допълнение към автомата за затваряне:
– ограничител на отварянето –  с доплащане
– блокировка в отворено положение „функция СТОП“ – с доплащане

прикриваща лайстна  
срещу доплащане

¢■ ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БРАВА  
се предлага само при секретни брави 
с 1 или 2 езика

КАПАЧКА TKZ СТОМАНЕНА  
шлифован хром

КАПАЧКИ AXA алуминиеви

F1 INOX ЧЕРНОF4

¢■ ПРЕПАРАТ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ НА 
ВРАТИ

¢■ КОНТАКТЕН 
СЕНЗОР ЗА  
АЛАРМА

¢■ ЗАХРАНВАНЕ

Редовната поддръжка на дървените прозорци и врати е важно 
изискване за дългогодишната издръжливост на техните по-
върхности. С цел поддържане на възможно най-ниски разходи 
фирма ADLER разработи комплект за поддръжка, който е ле-
сен за използване и много ефективен. Не е необходима четка 
или шкурка – всичко, от което се нуждаете, е комплектът за 
поддръжка. Микропукнатините и микропорите на слоя покри-
тие се запечатват благодарение на което издръжливостта на 
покритието, включително такова на водна основа, ще бъде 
удължено значително.

АКСЕСОАРИ
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¢■ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

цифрова клавиатура

RFID четец

скенер за пръстови 
отпечатъци

bluetooth клавиатура

Биометричната брава за врата е съвременно решение, благодарение на 
което не трябва да се притесняваме, че можем да изгубим ключа за вратата, 
както и можем да се възползваме от сигурност у дома.
При биометричната брава на вратата нашите пръстови отпечатъци изпъл-
няват ролята на ключ. Бравата разпознава собственика или друго лице, 
оторизирано да отваря вратата, като сканира пръстовите отпечатъци и 
ги сравнява с моделите, запаметени в базата на ключалката. Възможно 
е запаметяването на 150 пръстови отпечатъка, така че всички жители 
в сградата могат да отварят входната врата, без да носят традиционни 
ключове в себе си.
Биометричните брави се отличават с много високо ниво на сигурност. 
Пръстовите отпечатъци са уникални и неизменни, а дублирането на този 
„ключ“ е невъзможно. В допълнение в четящото устройство на бравата 
не се съхранява изображението на пръстовия отпечатък, а съответният 
двоичен код, благодарение на което не е възможно копиране на пръсто-
вия отпечатък.
В допълнение към стандартната опция биометричните брави могат да 
бъдат комбинирани и с аларма.

МОДЕЛ DDS 2
–  възможност за запис на до 50 снимки с помощта на камерата, 

монтирана в шпионката.
– дата и час на заснемането на снимката.
– възможност за добавяне на карта до 8 GB.
– вграден звънец

Електронна система за отваряне на вратата със скенер за пръстови отпечатъци или  
цифрова клавиатура, клавиатура bluetooth@CODE, RFID четец 

ГЪВКАВОСТ НА ПРОЕКТА

Предлагаме Ви да създадете свой собствен модел на външна врата P.
Технологиите, които използваме, ни позволяват да изработим на практика всеки дизайн, който 
предложите. Благодарение на това е възможно да изработим врата по индивидуален проект с 
всякаква ширина [допълнителен панел], височина [горен прозорец], стил, дизайн [дори най-
сложни фризове], цвят [предлагана гама и цялата цветова палитра по RAL]. 
Цената на изработваните по индивидуален проект врати се определя индивидуално. 

Очакваме Ви!

ПРОЕКТИРАЙ СВОЯТА СОБСТВЕНА  
ВЪНШНА ВРАТА P

¢■ ЦИФРОВА ШПИОНКА

АКСЕСОАРИ
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никел патина инокс (inox)

¢■ ПАТРОНИ

ZEUS 
в цветове инокс, патина

PRODUCENT KLAMEK

ДРЪЖКА И ШИЛД AXA NIAGARA 
базово ниво на сигурност  
с цветове никел, инокс, патина

ДРЪЖКА И ШИЛД ODIN 
3 клас на сигурност 
с цветове никел, инокс, патина

ДРЪЖКА И ШИЛД ROYAL 
3 клас на сигурност 
с цветове никел, инокс, патина, черно

ДРЪЖКА И ШИЛД HAGA 
базово ниво на сигурност 
с цветове никел, инокс, патина, черно

¢■ ДРЪЖКИ

TOTAL 
в цветове инокс, патина, черно

METRO 
в цвят неръждаема стомана

PRESTIGE 
3 клас на сигурност 
в цветове никел, инокс, 
патина, черно

JUPITER FLEX 
3 клас на сигурност 
в цветове никел, инокс, 
патина, черно

QUEBEC 
3 клас на сигурност 
в цветове никел, патина, инокс

АКСЕСОАРИ
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АКСЕСОАРИ
¢■ дръжки от неръждаема стомана

 цвят ИНОКС или прахово покритие в цвят черно (доплащане за черно)

POŁ

Срещу доплащане се 
предлага бутон „функция 
за отваряне на 
вратата с помощта на 
електрическа брава или 
двигател“

80 cm
100 cm
120 cm

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PK

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

¢■  При избора на врата с лост 
(дръжка) можете да избирате 
измежду три метода на отваряне:

 – отваряне с ключ
 –  отваряне с функцията „ден-нощ“  

на електрическата брава или с 
ключ

 –  отваряне с бутон или  
ключ.

МОНТАЖ

версия 1:
цената включва:  
– бутон в дръжката 
– безжичен контакт 
– електрическа брава 
– захранване

версия 2:
цената включва:  
– бутон в дръжката 
– двигател за брава GU
– безжичен контакт 
– захранване

150

ДРЪЖКА И ШИЛД AXA SOLO 
цвят ИНОКС или черно

ДРЪЖКА И ШИЛД AXA SLIM 
цвят ИНОКС

AXA SLIM

¢■ ДРЪЖКИ И ШИЛД
 за едностранни дръжки
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ERKADO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. spółka komandytowa
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl n/Sanem
ПОЛША
Данъчен номер 8652562260
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

ВЪНШНИ ВРАТИ
тел. +48 15/ 845 33 88
факс +48 15/ 845 34 05

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
тел. +48 15/ 838 10 57
факс +48 15/ 838 18 84

Гаранционната карта и инструкциите за монтаж са включени към 
продукта.
Този каталог служи като референтен материал.
Производителят си запазва правото да променя предлаганите продукти.
Цветовите тестове могат да се различават от тези, показани в този каталог. 
Сравнете цветовете с оригиналните шаблони от нашите дистрибутори. 

Одобрения и сертификати:
– Сертификат за качество CE за входни врати

Сканирайте кода и изтеглете каталога на смартфона/таблета си (pdf)

www.erkado.pl

КАТАЛОГ ЗА  
ВЪНШНИ

КАТАЛОГ ЗА 
ИНТЕРИОРНИ


