
 

 

Без компромис в качеството !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пожаростойчиви врати 

EI 60 и EI 120 

“Мишел-М” ЕООД 

разполага с противопожарни  

врати с всички необходими 

становища за допустимост, 

издадени от МВР – ГДПБЗН 

съгласно изискванията за 

изпитване по EN1634-1, като 

вратите са класифицирани 

съгласно EN13501-2. 

 

 

 

 
  

 



 

     Цена  :  от 440 лв 

 

Пожароустойчива врата с покритие  

 

        

 

     Цена  : 1800 лв 

 



 

 

Входни врати с PVC и CPL покритие 

                    

 

    
     Цена  : 850 лв 



 

      

Техническа характеристика 

 

* Koнструкция на каса :   

Периметрични подсилени профили образуващи метална кутия, 

изработени от поцинкована метална ламарина с дебелина 1,5 мм с 

PVC покритие, анти - надраскване цвят в RAL 9005 матово черно. 

Пълно гумено уплътнение и пластмасови тапи за касата, 

цвят черен. Декоративна каса от МДФ - дебелина 2 см и ширина 

24см или 30см., декоративни външни первази от МДФ - 

дебелина 1.7см и ширина 9.5 см ,декоративни вътрешни первази 

от МДФ - дебелина 1.7см и ширина 5.5 см, покрити с релефни, 

имитиращи дърво, PVC или CPL * Koнструкция на крило : 

Изработена от 2 електро галванизирани метални листа с 

дебелина 1 мм. , вътрешна армировка DKP 1,5 мм, 

подсилено единично блиндирано крило на вратата . 

* Рамка : Четири метални профила по 1,5 

мм с вградена декоративна рамка, електростатичнa, боядисана в 

RAL 9005, матова, черна, анти – надраскваща се.Автоматичен 

падащ праг при заключване от дебел гумен уплътнител, 

вграден в крилото.Крилото е облечено от двете страни с 

МДФ плоскости с дебелина 6 мм,покрито с релефни, 

имитиращи дърво, PVC или CPL. *Панти: - подсилени тежък тип, 

регулируеми с гумено уплътнение и пластмасови капачки 

*Заключване: - 16 точкова заключваща се система с 11 

активни и 5 пасивни шипа, брава с вграден блокиращ стопер срещу вибрации. 

*Комплект обков и бронировка - произведена в Италия SECUREMME 

Securemme securtina с цилиндричен блокиращ механизъм с цилиндър K2, securemme предпазител за цилиндър 

– защитник, патрон с 5 основни ключа , 1 монтажен ключ и карта на собственика. Ограничаващо устройство 

за контролирано отваряне на регулиращото се резе, шпионка с панорамен изглед от вратата 180 градуса 

,вътрешна и външна активна дръжка 

 

 

  

 



 

       
     

     Цена  : 740 лв 

Техническа характеристика 

Koнструкция на каса : 

• Периметрични подсилени профили образуващи метална кутия, изработени от поцинкована метална 

ламарина с дебелина 1,5 мм с PVC покритие, анти - надраскване цвят в RAL 9005 матово черно. 

• Пълно гумено уплътнение и пластмасови тапи за касата, цвят черен. 

• Декоративна каса от МДФ - дебелина 2 см и ширина 24см или 30см., декоративни външни первази от МДФ 

- дебелина 1.7см и ширина 9.5 см 

,декоративни вътрешни первази от МДФ - дебелина 1.7см и ширина 5.5 см, покрити с релефни, имитиращи 

дърво, PVC или CPL 

Koнструкция на крило : 

• Корпус на вратата със защитни елементи , както и топло и звукоизолация. 

• Рамка на крилото с четири метални профила по 1,5 мм с вградена декоративна рамка, електростатичнa, 

боядисана в RAL 9005, матова, черна, анти – надраскваща се. 

• Автоматичен падащ праг при заключване от дебел гумен уплътнител, вграден в крилото. 

• Крилото е облечено от двете страни с МДФ плоскости с дебелина 6мм,покрито с релефни, имитиращи 

дърво, PVC или CPL. 

Панти: - подсилени тежък тип, регулируеми с гумено уплътнение и пластмасови капачки 

Заключване: - 11 точкова заключваща се система с 6 активни и 5 пасивни шипа, брава с вграден блокиращ 

стопер срещу вибрации. 

 

Комплект обков и бронировка - произведена в Италия SECUREMME 

Securemme securtina с цилиндричен блокиращ механизъм с цилиндър K2, securemme предпазител за цилиндър 

– защитник, патрон с 5 основни ключа , 1 монтажен ключ и карта на собственика. Ограничаващо устройство 

за контролирано отваряне на регулиращото се резе, шпионка с панорамен изглед от вратата 180 градуса 

,вътрешна и външна активна дръжка или активна дръжка и топка , по женалние на клиента. 



 

 

  

Входна Турска Врата 

 

 

Техническа характеристика 

 

Две независими заключващи системи;  

• Брава и патрон;  

•1,5 мм метал на крилото;  

• 70 мм дебелина на крилото;  

• 1,2мм метал на касата;  

•регулируема каса до 34;  

•10 мм ламинат - с алуминиеви лайстни;  

•Цял метален лист в крилото,  

•Шумо и топло изолация;  

•Бронировка на патрона, против 

разбиване,  

•Голяма външна пасивна дръжка, 

вътрешна активна;  

•Шпионка;  

• Четирикамерно гумено уплътнение;  

 

     Цена  : 420 лв 

 

 

 



 

 

 

 

                                Интериорни Врати 

 

Техническа характеристика 
 
Ширина с каса : 
 
70 см ; 80 см ; 90 см 
 
Височина 200см. 
 
Комплекта включва: 
 
- Каса 8-12см.; 14-19; Уширители              ( 6;10;18 )  
- Регулируеми плаващи первази и от двете страни ; 
- Гумено уплътнение ; 
- Панта тип пеперуда 3бр ; 
- Oбикновена брава ; 
- Дръжки и розетка /цвят -инокс / ; 
 
- Крило; 
 
Крилото е безфалцово в момента на монтажа се определя 
отварянето на вратата. 
Пълнежа на крилото е дървена рамка с хартиена пчелна пита. 
PVC фолирана врата.  

Налични цветове: 

*Златна елха 

*Кестен 

* Избелен дъб   

 

  

Цена : 200лв 

 

 

 



 

 

 

 

Техническа характеристика 

Интериорна врата, изработена от MDF плоскости с 2 остъклени орнамента, различни по размер и 

форма.Стъклото е с дебелина 4мм,сатен с матова структура,така че светлината не преминава 

напълно.Крилото е изработено от рамка от естествен материал-борова дървесина, плътни MDF плоскости и 

немско PVC покритие.Касата на вратата е изработена от трипластов МДФ, обработен по специална 

технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се 

деформира.  

Цена : 235лв. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Техническа характеристика 

Интериорна врата, изработена от MDF плоскости с 2 остъклени орнамента, различни по размер и 

форма.Стъклото е с дебелина 4мм,сатен с матова структура,така че светлината не преминава 

напълно.Крилото е изработено от рамка от естествен материал-борова дървесина, плътни MDF плоскости и 

немско PVC покритие.Касата на вратата е изработена от трипластов МДФ, обработен по специална 

технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се 

деформира. 

  

Цена : 235лв 

 

 

 



 

 

 

 

   Налични цветове:  *Сив *Кестен 

* Бял мат 

Техническа характеристика 

Тези врати са сглобени от фиксиращите елементи и се закрепва с винтове.Това позволява на вратата,  да 
"диша", за разлика от по-евтините интериорни врати.Конструкцията на врата е от масивни греди от 
естествено дърво,захванати с винтове, а не залепени, което увеличава издръжливостта и намалява до 
минимум вероятността, че вратата може да се деформира.Пълнежът на вратата е от плътни МДФ 
плоскости.Крилото и касата са покрити с декоративно качествено PVC  DeLuxe фолио,особено устойчиво на 
механични повреди и износване, от световно известни производители.Този филм е с повишена здравина, 
дебелината е 0,24mm, механично устойчив при проникване на вода, химически вещества, което улеснява 
почистването на самата врата и същевременно с това е запазен дървесния декор.Дискретните линии са от 
сатенирано стъкло, което придава допълнителен изискан вид на вратата без да нарушава уединението в 
помещението. 

Цена : 369лв 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Цвят: Кестен, Златна елха, Бял Делукс 

Техническа характеристика 

Конструкцията на врата е от борови греди,обработена по специална технология, което увеличава 

издръжливостта и намалява до минимум вероятността, че вратата може да се деформира.Пълнежът на 

вратата е от плътни МДФ плоскости.Крилото и касата са покрити с декоративно PVC фолио,особено 

устойчиво на механични повреди и износване, като е запазен дървесния декор. 

Цена : 345лв 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

Техническа характеристика 

Модел с остъкляване в класически стил.Конструкцията на вратата е от борови греди,обработени по 
специална технология, което увеличава издръжливостта и намалява до минимум вероятността вратата да се 
деформира.От двете страни на боровата рамка са поставени панели от дървесни плоскости с висока 
плътност.Те са много устойчиви на влага и механични повреди.Пълнежът на крилото тип „пчелна пита“ , 
което дава допълнителна здравина,напречна еластичност и добра звукоизолация.Тази технология позволява 
на вратата да бъде лека и здрава.Крилото и касата са покрити с декоративно PVC фолио,особено устойчиво 
на механични повреди и износване и имитира дървесен декор.Стъклото е матирано с дебелина 4мм. и е 
затворено в рамка от ламиниран МДФ. 

Цена : 300лв 



 

 

 

 

Без компромис в качеството ! 

 

 

 

 

Шоурум : гр. Бургас ул. “Фердинандова”29 

Централен склад: гр. Бургас ул. “Кумлушка низина”  

Email : info@mishelm.com 

Тел : 0883 56 56 08  

 

mailto:info@mishelm.com

