
 

 

 

 

 

 

Фирма Dierre S.p.A. – Италия е най- големият производител на блиндирани врати (350 

хил./годишно) в Европа. Тя притежава пет съвременно оборудвани завода, в които освен 

блиндирани врати се произвеждат пожароустойчиви, интериорни, гаражни, метални врати и  

брави. 

Крилото и касата на блиндираните врати са изработени от профилирана, 

електропоцинкована стомана на роботизирана поточна линия. Крилото е покрито с мебелни  

плоскости в над 12 000 разновидности. Oбкантващият профил на крилото е от пластифицирана 

стомана и е удароустойчив. Заключването на металното крило към металната каса е 

четиристранно и се осъществявя с моторни брави, касови брави или брави със секретни и с 

патрони с електронно  блокиране, производство на Dierre S.p.A. Бравите притежават функция 

прекодиране (във всеки един момент могат да бъдат закупени запечатани нови ключове и да 

бъде сменена секретността на бравата) и сервизен монтажен ключ (използван в процеса на 

строителството). Уплътнителите “Hitech” осигуряват топло и шумоизолацията на 

жилището.Стандартно във вратите са вградени: регулируем падащ праг (за уплътнение към 

пода), девиатор (за странично заключване), регулируеми панти с лагер MICRON и пасивни 

шипове за защита на пантите. Благодарение на фиксатор на отварянето вратата защитава 

жилището от нежелано проникване. Във вратите се монтират широкоъгълни шпионки - 160 – 

200 градуса. Обковът бронз е по избор: фиксирана или подвижна топка с дръжка или две 

дръжки. 

 Вратите притежават сетификати за взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 , 

маркирани са със знак CE и се придружават от декларации за съответствие на производителя. 

Фирма Dierre S.p.A. е сертифицирана по ISO 9001:2000. Блиндираните врати притежават 2 

години европейска гаранция. 

 

 

 



 

 

 

 

 

►  Блиндирана врата HIBRY   ( две отключващи системи в една врата ) 

 

Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 

Единадесет точки на заключване 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

СЕРИЙНА ОКОМПЛЕКТОВКА 

Защитно покритие от пластифицирана стомана в кафяв цвят по 4-те страни на крилото; 

Моторна брава в комбинация със секретен патрон и “LOCK Blocking System”; 

Трансформатор на 12 V, без акумулаторна батерия във вратата; 

Защитна пластина на бравата срещу разпробиване; 

Девиатор „HOOK”, заключващ телескопичен лост 2 бр.  и  6 пасивни шипа „ ROSTRO”; 

Секретен патрон с висока степен на сигурност „NEW POWER” за ключ отвътре; 

Въртяша се защитна пластина за защита на секретния патрон; 

Бронировка за патрона „D – Fendy” с декоративна капачка; 

Запечатана опаковка с 3 сгъваеми ключа „Easy Key” с вграден чип за автоматично 

отваряне; 

Опаковка с 2 електронни карти с код „KeyCard” 

Широкоъгълна шпионка на 200 градуса; 

Обков алуминий “DiErre DESIGN” в цвят бронз; 

Декоративни капачки за пантите; 

Топлинна изолация от полистирол на крилото; 

Каса –електропоцинкована стомана, праховобоядисана /с полиестер/ за външни условия 

в тъмно кафяв цвят и канал с гумен уплътнител;  

Контракаса; 

Крило от електропоцинкована стомана с  два стоманени листа; 

Регулиращ механизъм на крилото спрямо касата; 

Изолационен пълнеж от полистирол; 

Две лагерни панти с 3D регулиране  

Комплект камерни уплътнения за крилото и втори гумен уплътнител в касата;  

Автоматичен падащ праг; 

Звукоизолация 39 dB. 

Въздухопропускливост – клас 3 по UNI EN 1026 - EN 12207 

Устойчивост на корозия – клас 3 по UNI EN 1670 

Ветрова устойчивост – клас А2;  

Топлопреминаване 1,8 W/  m ² К 

Картонена опаковка; 

Сертификат от „ift Rosenheim“ по  ENV 1627-1; 

“CE” маркировка на продукта; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„D – Fendy” Иновативна защита от DIERRE 

       

Нов вид бронировка предпазва патрона от разпробиване и трушене. 

 

 

►  Блинрирана врата HIBRY   (две отключващи системи в една врата ) 

- Серийна окомплектовка; 

- Гладки МДФ панели 7 мм., с покритие от естествен фурнир, полиуретанов лак;       

                             

 
 

- Декоративна каса с реголируем перваз, до 400 мм. зид;       

- Декоративен перваз на крилото, отвътре;          

- Вътрешни первази; 

- Размери: светла широчина 800, 850, 900 мм. 

                светла височина  1950,1970,1980, 2000, 2020, 2040, 2050, 2100, 2200 мм. 

 

Цена на комплекта  - 3750,00 лв. 

 


