
 

 

 

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

 

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

 

                                   
     

 

 

 

Безплатна консултация по телефон +359 888 505 695гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 175 

       Блиндирана врата Dierre ELETTRA
                  ( моторизирано електронно заключване )                                     

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627

                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване

                            

    

 

 

 

       Блиндирана врата Dierre NEXT ELETTRA – SYNERGY IN 
                  ( електронно управление чрез “Bluetooth” )                                      

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
 

                                                                
     

 

    
 



 

 

 

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

 

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

 

                                   
     

 

 

 

Безплатна консултация по телефон +359 888 505 695гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 175 

   

       Блиндирана врата Dierre ELETTRA
                              (Серийна окомплектовка)

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

- Моторна брава „ELETTRA KEYLESS SYSTEM”

- Модул за управление на бравата;

- Трансформатор на 12 V, с  акумулаторна батерия във вратата;

- Манганова антипробивна пластина, която предпазва заключващия механизъм и модула за 

управление;

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

- Пулт за  управление отвън и отвътре; 

- Опаковка с 3 бр. карти за достъп „Key Card” и 2 бр. „Key Control”;

- Широкоъгълна шпионка на 200 градуса;

- Обков алуминий “Dierre DESIGN” в цвят бронз;

- Декоративни капачки за пантите;

- Крило от електропоцинкована стомана с  два стоманени листа;

- Изолационен пълнеж от полистирол в крилото;

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

тъмно кафяв цвят и канал с гумен уплътнител; 

- Контракаса;

- Регулиращ механизъм на крилото спрямо касата;

- 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;

- Сертификат от „ift Rosenheim“ по  ENV 1627;

- “CE” маркировка на продукта;

 

 

 
       Блиндирана врата Dierre NEXT ELETTRA – SYNERGY IN 
                              (Серийна окомплектовка) 

- Крило от електропоцинкована стомана с два стоманени листа; 
- Изолационен пълнеж от каменна вата и два пласта гипсокартон; 
- Защитно покритие от пластифицирана стомана в кафяв цвят по 4-те страни на крилото; 
- Каса,  електропоцинкована стомана, праховобоядисана с полиестер за външни условия   

в тъмно кафяв цвят, монтажна контракаса позволяваща регулиране на основната каса ; 
- Две лагерни панти с 3D регулиране; 
-  Моторна брава в комбинация със секретен патрон и “LOCK Blocking System”; 
-  Вградена “Bluetooth” технология за дистанционно управление и чрез приложение; 
-  Конфигуриране чрез мобилно приложение „My Door” на Dierre;  
-  “Led” индикатор за състоянието на вратата от двете страни на крилото; 
-  Трансформатор на 220/12 V, с акумулаторна батерия във вратата; 
- Защитна пластина от манганизирана стомана, срещу разпробиване на бравата; 
- Секретен патрон с най- висока степен на сигурност ”D-UP” за  ключ отвън, с ръкохватка отвътре; 
-  “Key-Fob” за дистанционно управление и 2 бр. “Easy Key-Fob” с ключ и дистанцинно; 
- Бронировка „D-Fendy Plus“,  предпазваща патрона с декоративна капачка; 
- Лостова система с девиатор „Hook” –  2 бр. и  6 пасивни шипа “Swing”; 
- Механизъм с автоматично регулиране на крилото спрямо касата „REGISTRO” и защита срещу 

избутване езика на бравата; 
- Аларма със сирена вградена в крилото, задейства се при опит за взлом.  
- Широкоъгълна шпионка на 200 градуса;  
- Обков алуминий “ Dierre Design” в цвят бронз: 
- Декоративни капачки на пантите; 
- Тристранно камерно уплътнение на крилото и гумено уплътнение в металната каса; 
- Автоматичен двоен падащ праг вграден в крилото; 
- Звукоизолация 45 dB; 
- Топлопреминаване 1,4 W/m ² К.; 
- 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; 
- “CE” маркировка на продукта; 



 

 

 

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

 

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

 

                                   
     

 

 

 

Безплатна консултация по телефон +359 888 505 695гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 175 

Блиндирана врата Dierre ELETTRA
(Промоционална цена)

                                                                                         

                                                Пулт за управление                                                                  WiFi модул за управление на вратата чрез приложение за iOS и Android

- Серийна окомплектовка;

- Гладки МДФ панели 7 мм. с меламиново покритие избор от 16 цвята;  

- WiFi модул за управление чрез приложение.    

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

                   светла височина  1950, 2000, 2050, 2100 мм.

- Монтаж за гр.София или гр.Варна;

                           Цена на комплекта  - 4965,00 лв.

Всички цени са в български лева с включен ДДС!

Изображенията, цветовете и повърхностите не са обвързващи!

Промоцията е в сила до 31.08.2020 г.                         

 

 

 
 

       Блиндирана врата Dierre NEXT ELETTRA – SYNERGY IN  

                                      (Базова цена) 

                                                                                                     
 

                                                                                                      “ Key-Fob” за дистанционно управление 
 

- Серийна окомплектовка; 
- Гладки МДФ панели 7 мм. с меламиново покритие избор от 16 цвята;   

                    

- Декоративна каса с регулируем перваз, до 400 мм. зид;       
- Размери: светла широчина 800, 850, 900 мм. 

                   светла височина  1950, 2000, 2050, 2100 мм. 
- Монтаж за гр.София; 

 
                           Цена на комплекта  - 5275,00 лв. 

Всички цени са в български лева с включен ДДС! 

Изображенията, цветовете и повърхностите не са обвързващи! 


