
Входна врата

Premium D

Уют и сигурност 
във Вашия дом!



Осигурете на дома си надеждна защита, а на себе си спокойствие с входна врата модел Premium D.
Защо да изберете входната врата модел Premium D:

	 n Искате Вашият дом да е надеждно защитен
 n Искате всички врати в дома Ви да са еднакви в актуални цветове
 n Искате домът Ви да е недостъпен за нежелани посетители
 n Искате входната врата с отлична термо и шумоизолация
 n Искате солидна конструкция и елегантна визия на достъпна цена

В отговор на всички Ваши желания - входната врата модел Premium D!

*Гъбовиден щифт
Има анти-шперцова функция срещу „набиране” с инструменти.
Когато се прави опит да се „набира“ патрона, гъбовидният щифт ще 
застане накриво и ще се заклини в тялото/ротора, което няма да 
позволи отключване.

Патронът е с най-високи нива на защита, спрямо EN1303:2005

Италианска брава със зъбна предавка “TOP GEAR”

n Брава с безстепенно задвижване „Top Gear“
n Брава серия 2650 с механизъм със зъбни колела за евро патрон
n Ход на шиповете 30 мм
n Ход на лостовете 19 мм
n Вградена в конструкцията челна планка от Inox
n Насрещник от Inox с възможност за реглаж
n Клас на сигурност 7, според EN 12209:2005

Важна част за сигурността е заключването, в частност патронът
1. Месингово тяло

2. Месингов ротор

3. Стоманен палец

4. Зегерка

5. Съединител

6. Стоманен щифт против
    разпробиване

7. Горен антишперцов гъбовиден
 щифт против „набиране” с
 инструменти*

8. Повдигащ месингов щифт

9. Задвижваща пружина

10. Затварящ щифт
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11. Щифтове от неръждаема 
стомана

12. Никелиран месингов ключ

13. Патрон с 3 ключа и 1 работен 
ключ (ползва се от различни 
лица по време на ремонта 
и се деактивира, когато за 
първи път употребите един 
от основните ключове)



Стоманен лист 
1 мм изцяло  
откъм каса

Заключващ
лост в горната
част на касата

Минерална вата 50 мм 
за шумо- и топлоизолация

Два пасивни шипа от страна
на пантите, за да гарантират 
вашето спокойствие

Широкоъгълна 
шпионка

Италианска дръжка 
с двустранна ръкохватка

Високо-закалена 
италианска рингова 
защита на патрона 
срещу разпробиване
и чупене

Крило 72 мм - стоманена 
конструкция с локално 
стоманено подсилване
(оребрение), облечена 
двустранно от 8 мм плоскости

Транспортен 
детайл  

Автоматичен
падащ праг 
(допълнителна 
опция)

Уплътнение 
на крилото 
от 3 страни

Прахово боядисана метална 
каса от стоманен профил 1.2 мм, 
декорирана с первази от страна 
на касата, а като опция може 
да се декорира с первази и от 
страна на пантите

Италиански патрон с 
високо ниво на защита 
за основната брава

Бравата е в 
защитна 
стоманена кутия

Италианска 
четириточкова 
патронна брава

Италиански 
стоманени и 
регулируеми 
панти

Обкантващ стоманен профил, 
който скрива бравите и 
затваря цялостно конструкцията               

Допълнителна 
точка на 
заключване чрез 
девиатор



Продукт Размери 
на вратата                                                 

Зидарски 
размери

Светли отвори 
след монтаж Покритие Цвят 

                                                                                                                                                                         Декоративно фолио 
(микроламинат)

Снежен дъб,  
Дъб оксфорд, 

Черен дъб

Височина 1980 мм                                                     
Ширина 900 мм                                                      
Обхват на зид до 340мм                 

Височина 1990 - 2010 мм                                                     
Ширина 930 - 970 мм                                                      
Обхват на зид до 340 мм           

Височина 1915 мм                                                     
Ширина 795 мм        

Структурно, 
релефно покритие Arctic, Tenero

Renolit Alkorcel 
(полипропилен 

с вертикално 
разположение на 

фладера) 

Melinga White, 
Melinga Capuccino, 
Melinga Pamplona 

                                                                                                                                                  Декоративно фолио 
(микроламинат)

Снежен дъб,  
Дъб оксфорд, 

Черен дъб

Височина 2000 мм                                                     
Ширина 980 мм                                                      
Обхват на зид до 340 мм

Височина 2010 - 2030 мм                                                     
Ширина 1000 - 1040 мм                                                      
Обхват на зид до 340 мм

Височина 1935 мм                                                     
Ширина 865 мм       

Структурно, 
релефно покритие Arctic, Tenero

Renolit Alkorcel 
(полипропилен 

с вертикално 
разположение на 

фладера) 

Melinga White, 
Melinga Capuccino, 
Melinga Pamplona 

Метална входна врата модел Premium D

ПроиЗВедеНо
В БълГария!

декоративно
фолио

Renolit 
Alkorcel

Снежен
 Дъб

Melinga 
White

Cappuccino Pamplona

Дъб
Оксфорд

Черен
 Дъб

Arctic Tenero

структурно 
релефно 
покритие

Rossario 
Walnut

Евростилл предлага допълнително 
многообразие от над 20 цвята в 
различни покрития при поръчки на 
врати за цели обекти.

www.eurostill.bg
+359 (0) 700 1 60 50
office@ eurostill.bg


