МАСИВ, фурнирован, с лаково покритие от 6 /шест/ слоя лак.Структура,
напълно изсушен материал, фурнирован с естествен фурнир по каталог
10 вида. Касите са стандартно изпълнение от 10 см до 30 см.Комбинирана
MDF и МАСИВ, фурнирован. Предлага се с шестслойно лаково
покритие. Фурнированите врати и каси се предлагат в завършен
лакиран вид.

BW-11

Ясен

Сапели

BW-3

BW-12

Череша

Червен дъб

СТРУКТУРА
на входна блиндирана врата
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

BW-10

Ела /дъглас/

Махагон

Топола

Испански кедър

... и още много видове фурнири

BD-A6003

BD-A6013

BD-A6008

BD-A6020

Входни
блиндирани
врати

BD-A6002

BD-A6007

Електропоцинкована метална конструкция
- профил за подсилване
Обточваща метална каса
Усилена рамка против разбиване
Закрепване за стената
Декоративна дървена лайсна
Точки на заключване
MDF плоскости облицовани с естествен фурнир
Стоманен лист от поцинкована ламарина
Пасивни шипове
Касова брава
Усилена панта
Звукоизолиращ слой минерална вата
Уплътнителна лента на крилото
Звукоизолиращо гумено уплътнение

BD-A6009

BD-A6006

BD-A6012

Табла метална от 1.2мм студено валцована
ламарина с рамка 2 мм. Видове:
? А) Стоманена повърхност, прахово боядисана с
полиуретанов лак
? Б) Покритие от PVC фолио или ламинат
? B) Фурнирована MDF плоскост от 8мм до 12 мм
? Тристранно заключващ механизъм 12 точки на
заключване плюс 2 пасивни шипа от задната страна.
? Скрити панти в касата 4 броя. Може да се предложи
и вариант с външни панти
BD-A6016
BD-A6018
? Дебелина на вратата от 65 мм до 90мм
? Изолация: Полиуретанова пяна или минерална вата
? Повърхност на MDF таблата лакирана. Различни видове фурнирован MDF, машинно
или ръчно изработени орнаменти. ? Шпионка ? Стоманен праг
? Метална каса с декоративна MDF фурнирована каса. ? Отваряемост
O Ляво навътре на 90-110 и 180 градуса
O Дясно навътрена 90-110 и на 180 градуса
O Ляво навън на 90-110 и на 180 градуса O Дясно навън на 90-110 и 180 градуса

? Ширина на вратата от
1300 мм до 3500 мм
? Височини: 1970мм,
2050мм, 2100мм.
Максимална височина
може да бъде
изпълнена до 3500 мм.
? Дебелина на таблата
от 42мм до 90мм
? Панти външни или
скрити в касата

Пожарозащитни врати:
Табла метална от студено валцована ламарина с метална рамка
? Покритие- Вратите са боядисана с първокласна незапалима боя
? С обикновена брава или с паник бар
? Скрити или външни панти ? Стоманен праг

? Силикатно-алуминиев пълнеж
? Среден и висок клас на пожароустойчивост до 72 часа
? Дебелина на вратата от 45мм до 70мм
? Еднокрилни гладки врати с или без прозорец или двукрилни врати
с или без прозорец.
? Противопожарна брава и заключващ механизъм
? Отваряемост - Ляво навън от 90 до 110 градуса и на 180 градуса
Дясно навън на 90 до 110 градуса и на 180 градуса

