
Интериорни Гръцки врати 

Техническа характеристика 

Стандартни размери: 

Височина (см) : 200;203;206;209;212;215 

Ширина(см) : 70;75;80;85;90 

(Изработка на врати с различни от стандартните размери , по предварителна поръчка) 

Каса: 

 Разглобяема, регулируема, алуминиева каса с вградени первази 

 Безпроблемна инсталация, както на обикновена стена, така и на стена от 

гипсокартон  

 Касата е боядисана с електростатична боя в: бял мат, черен мат, имитация на дърво, 

всички нюанси на RAL цветовете , както и анодизирани цветове. 

 Не се нуждае от техническа поддръжка, защото не се деформира под въздействието 

на влага , не се образуват цепнатини или пукнатини както при дървените каси. 

 Възможност за изработване на касата в 3 и повече размера , в зависимост от 

широчината на стената. 

 

 

Тип каса 
Дебелина 

первaзи 

Широчина на 

стената 

Класическа 3,4см 

10-14см 

14-18см 

18-23см 

Ексклузив 5см 

12,1-15,2см 

15,2-18,2см 

18,2-23,2см 

Плоска 5см 

8,5-10,5см 

11-14,5см 

14,5-19,5см 

19,5-24,5см 

24,5-29,5см 

29,5-34,5см 

Тънка 2,8см 7-9,5см 



РЕВОЛЮЦИЯТА В ИНОВАЦИЯТА 

Алуминиевият корпус дава най-лесното решение за всякакъв ремонт или обновяване на 

дома. 

БЕЗ премахване на старите каси , независимо дали са 

дървени или метални, което намалява отварянето само 

с 2см. Уникално решение за хотелско, офисно и 

жилищно обновяване. 

ПАНЕЛ 

Обща дебелина на крилото 44мм, състояща се от:  

Два листа с дебелина 4 мм, в случай на плоска 

повърхност или дебелина 7мм,  в случай на модел или 

ръчно изработен дизайн. Между двата листа е 

поставена шумоизолираща клетка, оградена от 

висококачествен дървесен материал с дебелина 7см и 

запълнена с дървесна пепел с влажност 11%  . 

Закръглените первази  дават  хармонична визуална 

непрекъснатост на касата. 

Възможност за поставяне на фурнир в: Anigre, 

естествен дъб, изкуствен дъб, вишня, бук, орех , както 

и светъл или тъмен/венге/  ламинат  дъб и орех.  

Могат да се боядисат, както в нюанси на дърво, така и 

във всички RAL цветове, най-добрите екологично чисти  материали на немската 

компания RENNER. 

Обков: 

Овална брава, на италианската фирма AGB с независим заключващ се език в златни и 

никелови цветове.Насрещник от сплав ABS с голяма издръжливост и възможност за 

регулиране 3мм, цветове : бял и черен. 

ПАНТИ 

 Изработени изцяло от алуминий -350гр 

 Със стоманени щифтове и специален ABS щифт, изработени от специална сплав, 

която предотвратява  скърцане или увисване. 

 Панти от твърд алуминий, издръжливост  тегло до  500гр. 

 Налични цветове: бял, черен, инокс, анодизиран (златен мат и RAL) 

 Проектиран така, че лесно да се премахва крилото от касата, като се движи нагоре. 

 

Уплътнението е изработено от гума, EPDM и PVC. Уплътнението осигурява безшумно 

затваряне на вратата и звукоизолация , предлага се в бяло и черно. 

 


