
 

Техническа характеристика на 

входна врата Economy class 

произведена в Гърция 
 

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. 
Подхоящ модел врата за строителни компании. 

 

 

По желание на клиента: 

MishelM doos може лесно да обновени вратата със сертифициран по-висок клас крило на врата за сигурност, 

като се използват съществуващите рамкa и декоративна каса.  

 


