


► SPARTA 5 (касов ключ) Lock Trap System

Сертификат за втори клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1

Единадесет точки на заключване

Lock Trap System- допълнителна механична блокировка 

в бравата, не позволява манипулирането й с шперц. При 

опит за влизане с взлом “Lock Trap” блокира ключалката 

и не позволява отварянето на вратата. След 

отстраняването на използвания инструмент за взлом е 

достатъчно само да се завърти ключа в ключалката и 

бравата ще се разблокира.

           Серийна окомплектовка

            



СЕРИЙНА ОКОМПЛЕКТОВКА  

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

Автоматичен падащ праг;

Ограничител на отварянето;

Комплект шестограмни ключове 3-5-6 мм;

Прекодируема касова брава;

Защитна пластина на бравата;

Защитно капаче при отвора за ключа на касовата брава;

Запечатана опаковка с 3 ключа  “ATRA”за касова брава и персонално прекодиращо 

устройство;

Сервизен, работен ключ;

Широкоъгълна шпионка на 160 градуса;

Книжка с инструкция за монтаж

Обков алуминий “CRETA” в цвят бронз:

- фиксирана топка + дръжка /не може да се задвижи от вън/ или 

- подвижна топка + дръжка /може да се задвижи от вън/ или

- дръжка + дръжка /може да се задвижи от вън чрез дръжката/

Картонена опаковка;

Девиатор „BLOCK”, заключващ телескопичен лост и  4 пасивни шипа;

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

условия в тъмно кафяв цвят; 

Крило от електропоцинкована стомана;

Две панти регулируеми във височина;

Комплект уплътнения за крилото; 

Звукоизолация 35 dB.

Топлоизолация 2,2 W/  m ² . º C 

                  Финиш сребро (опция)  Кодиращ блок MIA

               



Блиндирана врата Sparta 5 

- Серийна окомплектовка;

- Гладки МДФ панели 8 мм., с меламиново покритие;                                  

- Декоративна каса с декоративен профил и реголируем перваз (прав или заоблен),

до 300 мм. зид;

- Вътрешни первази ( прави)

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

                светла височина  1950, 2000 мм.

- Монтаж; 

Цена на комплекта  - 1460,00 лв.

Блиндирана врата Sparta 5 
    

- Серийна окомплектовка;

- Гладки  МДФ  панели  8 мм.,  с  покритие  от  естествен  фурнир,  полиуретанов  лак,

крафт мастер;      

                            

- Декоративна каса с реголируем перваз (прав), до 300 мм. зид;

- Вътрешни первази ( прави);

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

                 светла височина  1950, 2000, 2100 мм.

- Монтаж;

Цена на комплекта  - 1720,00 лв.


