
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
Високо качество за високи изисквания



Конструкция на вратата и касата
Високо качество за високи изисквания

Красива визия благодарение  
на прецизни и лесни за монтаж 
ъглови връзки 

Пълнежна дъска
 • завинтени ъглови съединения, 
свързани с пълнежната дъска

 • добро допълнително регулиране
 • добра силова връзка

 
Облицовка
 • изцяло метални винтови 
съединения

 • отлична силова връзка
 • директно разпределение на 
натиска върху свързващите 
повърхности

 • без видими отвори в облицовката
 
Голяма формоустойчивост 
благодарение на здравата 
конструкция на касата 
 • пълнежна дъска с дебелина 
25 mm

 • пълнежна дъска с повърхност 
Duradecor

 • насрещна страна с меламиново 
покритие

 • облицовки от MDF
 • обкантване откъм стената  
16 mm или като опция 23 mm

 • Облицовка 60 mm, 80 mm  
или като опция 70 mm



Трайно тихо затваряне благодарение  
на висококачествено уплътнение 
 • двукамерна система
 • плътно прилепване към платното
 • добри изолационни свойства

 
По-голяма сигурност благодарение  
на устойчива стандартна крепежна планка 
 • подвижна подложка
 • завинтване в шест точки
 • двукратно заключване
 • доставят се комплекти за преоборудване

На закрито отвън

Без увисване на вратата благодарение  
на хибридно гнездо за пантата 
 • товароносимост 80 kg
 • усилен метално-пластмасов държач
 • завинтване в пълнежната дъска в четири точки
 • втулки до предния кант на облицовката
 • за дървени и стъклени врати

 
Голяма стабилност благодарение  
на платно с усилване на рамката 
 • интериорни врати с 80 mm усилване на рамката
 • от страната на пантите и от страната на бравата
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Повърхност Duradecor
максимална удароустойчивост

Duradecor
максимална 
удароустойчивост

Трайно нечувствителни
Със средно 48 % по-голяма устойчивост на удар висококачествената 
повърхност Duradecor видимо превъзхожда CPL повърхностите на други 
производители. Освен това тя се почиства изключително лесно, устойчива 
е на високи температури и е здрава почти колкото кухненски плот.

Защита на 
кантовете 
4Protect

Устойчив кант
Защитата на кантовете 4Protect при вратите без фалц и вратите с фалц  
и прави кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, износване  
и надраскване. Така много врати с повърхност Duradecor са максимално 
защитени срещу ежедневното натоварване.

Безшевно бяло
При всички врати с бяла повърхност Duradecor кантът на фалца  
е специално лакиран за постигане на безшевна визия. При вратите с прав 
кант защитата на кантовете 4Protect осигурява безшевен преход към 
платното. Това Ви позволява да се радвате на непрекъсната бяла визия 
на вратата, без смущаващи „очертани с молив“ кантове като при 
стандартните врати.

Защита на кантовете 4Protect с безшевна визия при вратите без фалц  
и вратите с фалц и прави кантове

Здравата повърхност възниква  
от комбинацията от декор, подложка  
и покриваща плоча.


