
 

 

 

       Блиндирана врата Dierre Swing Tablet   

                           (фалцова врата със скрити панти)                                      

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Дванадесет точки на заключване 
 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

       Блиндирана врата Dierre Swing Tablet   
                                     (Серийна окомплектовка)             

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

- Тристранно камерно гумено уплътнение на крилото; 

- Тристранно гумено уплътнение на металната каса; 

- Автоматичен падащ праг вграден в крилото; 

- Ограничител на отварянето; 

- Секретна (патронна) брава със защита “LOCK blocking system”; 

- Защитна пластина от манганизирана стомана, срещу разпробиване на бравата; 

- Патрон, висок клас на сигурност “New Power” с ръкохватка отвътре; 

- Запечатана опаковка с 5 бр. стандартни ключ; 

- Бронировка, предпазваща патрона с декоративна капачка. 

- Регулируем насрещник със защита срещу избутване на езика на бравата “Registro”; 

- Девиатор “Block” – 2 бр. и 6 пасивни шипа “Swing” откъм пантите; 

- Широкоъгълна шпионка на 200 градуса;  

- Обков алуминий “ NEW CRETA” в цвят бронз: 

 фиксирана топка + дръжка /не може да се отвори отвън без ключ/ или  

 подвижна топка + дръжка /може да отвори отвън чрез завъртане/ или 

 дръжка + дръжка  

- Работен (транспортен) ключ; 

- Каса – електропоцинкована стомана, праховобоядисана в тъмно кафяв цвят;  

- Контракаса – електропоцинкована стомана, праховобоядисана в тъмно кафяв цвят; 

- Крило от електропоцинкована стомана с два стоманени листа; 

- Изолационен пълнеж от минерална вата и гипсокартон; 

- Две скрити панти с 2D реглаж; 

- Механизъм срещу усукване на касата, позволяващ отваряне на вратата до 110 º; 

- Звукоизолация 40 dB; 

- Топлоизолация 1,3 W/ m ² . º C. 

- Повишена устойчивост на корозия: Клас 3 по норма UNI EN 1670 

- Въздухонепропускливост: Клас 3 по норма UNI EN 1026 – EN 12207 

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

- “CE” маркировка на продукта; 



 

 

 

       Блиндирана врата Dierre Swing Tablet   
                                   (Промоционална цена) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Серийна окомплектовка; 

- Гладки МДФ панели 7 мм. с меламиново покритие избор от 10 цвята;       

                             

 
 

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

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

                   светла височина  2000, 2050, 2100 мм. 

- Монтаж за гр.София или гр.Варна; 

 

Цена на комплекта  - 2690,00 лв. 

Всички цени са в български лева с включен ДДС! 

Изображенията, цветовете и повърхностите не са обвързващи! 

Промоцията е в сила до 31.12.2019 г. 

 


