ОБКОВ ЗА СТЪКЛЕНИ
ВРАТИ И ВИТРИНИ - ПАНТИ,
ЗАКЛЮЧВАНЕ, ДЪРЖАЧИ

3 - 14

СТУДИО РОНДО

15 - 25

АРКОС

26 - 40

АЛЕКСА касови профили

41 - 53

ДОРМА АГИЛЕ 150

54 - 69

ДОРМА MANET COMPACT

70 - 72

S 1000

73 - 79

1

ОБКОВ ЗА СТЪКЛЕНИ
ВРАТИ
И ВИТРИНИ - ПАНТИ,
ЗАКЛЮЧВАНЕ, ДЪРЖАЧИ

3 - 14

3

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

ДОРМА BM

ДОРМА BM - серия аксесоари за изграждане на
композиции от закалено стъкло с дебелина 10мм.
Разнообразието от различи по тип и предназначение
фитинги дава възможност за многообразни варианти
на комбинации от стъклени врати и стъклени витрини.
ДОРМА BM се предлага с повърхностно покритие полирана неръждаема стомана . Системата позволява
бърз и лесен монтаж и е съобразена със стандартните
изрези за стъклени врати и витрини

Изисквания:
Максимално тегло на стъкленото крило на вратата - 80 кг.
Максимална ширина на стъкленото крило на вратата 1100мм
Материали: капаци на обкова - неръждаема стомана;
основно тяло - алуминий
Съобразени за монтаж за стъклени врати и витрини с
дебелина на стъклото 10мм			
Затягане на болтовете на основното тяло - 15 Nm		

2-4mm

3-5mm
2-4mm

2-4mm

7-10mm

4

Wall connecting profile

BM 1001

BM 1001

BM 1091

BM 1030

BM 1040

BM 1020

BM 1090

BM 1020

BM 1020

Wall connecting profile

BM 1020

BM 1090

BM 1099

BM 1049

BTS 84

BM 1010

BM 1010

BM 1099

BM 1049

BM 1010

BTS 84

BTS 84

BTS 84

Wall connecting profile
BM 1090

BM 1091

BM 1091

BM 1040

BM 1090

BM 1040

BM 1020

BM 1020

Wall connecting profile

Wall connecting profile

BM 1010

BM 1010

BTS 84

BM 1099

BM 1049

BM 1010

BTS 84

5

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

ДОРМА BM

СЕРИЯ BM за 10mm дебелина на стъклото

Изображение

6

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

2760959

BM 1010 - долна
панта за 10mm
стъкло

13,64 лв

2761189

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1010

9,62 лв

2760962

BM 1020 - горна
панта за 10mm
стъкло вкл. капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана

13,38 лв

2761189

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1020

9,62 лв

2761199

BM 1030 горен
държач за фиксирано
стъкло и панта за
10mm стъкло

34,64 лв

2761200

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1030

9,62 лв

Ценита са в лева без ДДС

Изображение

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

2760963

BM 1040 горен
държач за фиксирано
стъкло и панта за
10mm стъкло

23,21 лв

2761192

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1040

17,08 лв

2760971

BM 1049 ключалка за
10mm стъкло

30,74 лв

2761201

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1049

9,62 лв

2761193

BM 1090
стъклодържач стенастъкло за дебелина
на стъклото 10mm

6,57 лв

2761194

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1090

4,51 лв

Ценита са в лева без ДДС

7

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

ДОРМА BM

Артикулен
номер

Изображение

BM 1091
6,57 лв
стъклодържач стъклостъкло за дебелина
на стъклото 10mm

2761195

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1091

4,51 лв

2760966

BM 1099 ключалка за
10mm стъкло

31,59 лв

2761190

Комплект капаци с
покритие полирана
неръждаема стомана
за ВМ 1099

12.64лв

2760998

BM 1001 - горна
планка с ос за
монтаж на плътна
конструкция

7,28 лв

90
2,5

O14

8

Описание

2760968

2,5
10

Каталожна
цена /
ЛЕВА

Ценита са в лева без ДДС

Изображение

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

9028401300

BTS 84 с кутия за
вграждане, без
включена ос, EN 3

141,73 лв

9068411000

Капак за BTS 84,
неръждаема стомана

7,56 лв

90675010001

Стандартна ос за ВM
фитинги, тип Т

5,67 лв

За поръчка:
2 бр. 2720717
1 бр. 2760789

Дръжка за стъклени
врати с размери
ø 25mm, дължина
500mm и осово
разстояние между
отворите 350mm

52,08 лв

2720715

Дръжка за стъклени
врати с размери ø
32mm и дължина
350mm осово
разстояние между
отворите

55,62 лв

Ценита са в лева без ДДС

9

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

Изображение

10

ДОРМА BM

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

За поръчка:
2 бр. 2720718
1 бр. 2760790

Дръжка за стъклени
врати с размери
ø 32mm и осово
разстояние между
отворите 350mm

826.500.114.99

АРКОС дръжка (чифт) 310,98 лв
за дебелини на
стъклото 8мм, 10мм и
12мм, вкл. свързващи
болтове, разстояние
между отворите 350мм,
Покритие елоксиран
алуминий EV 1 (114)

826.510.114.99

АРКОС дръжка (чифт) 369,26 лв
за дебелини на
стъклото 8мм, 10мм и
12мм, вкл. свързващи
болтове, разстояние
между отворите 750мм,
Покритие елоксиран
алуминий EV 1 (114)

Ценита са в лева без ДДС

63,12 лв

Артикулен
номер

39

2720730

Подов насрещник,
неръждаема стомана

4,86 лв

2720738

Евро патрон със
секретен ключ
CYE71260NP, 60mm
Euro 5 Pin Cylinder
31/31 *

9,96 лв

Комплект обков ‘СЕТ
ВМ’, включващ:
ВМ 1010; ВМ 1020;
ВМ 1040; ВМ 1049;
ВМ 1091; Капаци за
обкова - полирана
неръждаема стомана
; BTS 84 вкл.капак и
ос; подов насрещник;
европатрон секретен
60мм.

307,77 лв

13

BM 1091
BM 1040
BM 1020

BM 1010
BTS 84

Описание

19

25

13

Изображение

Каталожна
цена /
ЛЕВА

BM 1049
подов насрещник

Ценита са в лева без ДДС

11

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

ДОРМА BM

Изрези на стъклото за BM 1010/BM
1020/BM1030/BM 1040

Изрези на стъклото за BM 1049

115
размерите са в милиметри!

R
6

38

5

R

1.

9

R
размерите са в милиметри!

130
Изрези на стъклото за BM 1099

Изрези на стъклото за BM 1090 /1091

32

размерите са в милиметри!

10

63

R

R

13

,5

88

54
59

9

размерите са вмилиметри!

80

79

10

8
2

2

2

23

12

11

23

11

23

3

3

4

23

Ценита са в лева без ДДС

Основно
уплътнение за
MR профили
-8mm и 10mm, на
стокова дължина
20м.

Уплътнение за
MR профили -за
8mm стъкло , на
стокова дължина
20 м

Уплътнение за
MR профили -за
10mm стъкло , на
стокова дължина
20 м

Стягащи профили за 8mm и 10mm дебелини на стъклата

Изображение

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

2760985

MR 22 стягащ профил 15,42 лв./м
(без уплътнения),
стокова дължина
6000мм; покритие елоксиран алуминий
EV1 (101)

07.240

MR 22 стягащ профил 53,39 лв./м
(без уплътнения),
стокова дължина
6000мм; покритие
- сатенирана
неръждаема стомана
(113)

2761180

Основно уплътнение
за MR профили - за
8mm и 10mm, на
стокова дължина 20м

0,46 лв./м

2761178

Уплътнение за MR
профили - за 8mm
стъкло, на стокова
дължина 20м

0,84 лв./м

2761179

Уплътнение за MR
профили - за 10mm
стъкло, на стокова
дължина 20м

0,56 лв./м

2760983

Алуминиев стягащ
26,16 лв./м
профил, стокова
дължина 6000мм, вкл.
захващащи планки и
винтове, за дебелини
на стъклото 10мм

Ценита са в лева без ДДС
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ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

Изображение

14

ДОРМА BM

Артикулен
номер

Каталожна
цена /
ЛЕВА
Описание

2760984

Капак за алуминиев
стягащ профил,
стокова дължина
6000мм, покритие елоксиран алуминий
EV1 (101);
Капака се поставя
двустранно!

4,51 лв./м

07.003

Капак за алуминиев
стягащ профил,
стокова дължина
6000мм, покритие
- полирана
неръждаема стомана
(701);
Капака се поставя
двустранно!

29,92 лв./м

Ценита са в лева без ДДС

2

СТУДИО РОНДО

15 - 25
РОНДО
15

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

Студио Рондо

СТУДИО РОНДО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите; за
монтаж на дръжки без розетка за 8 мм дебелина на стъклото

изображение

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.100

брава без заключване

206,93 лв

297,68 лв

10.101

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

206,93 лв

297,68 лв

10.102

брава със заключване с евро
патрон

206,93 лв

297,68 лв

10.120

насрещник

217,49 лв

314,50 лв

СТУДИО РОНДО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите;
за монтаж на дръжки без розетка за 10 мм дебелина на стъклото

изображение

16

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.130

брава без заключване

211,23 лв

301,98 лв

10.131

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

211,23 лв

301,98 лв

Ценита са в лева без ДДС

изображение

арт.
номер

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание

10.132

брава със заключване с евро
патрон

211,23 лв

301,98 лв

10.134

брава с WC заключване

280,86 лв

388,43 лв

10.125

насрещник

223,75 лв

318,80 лв

СТУДИО РОНДО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите; за
монтаж на дръжки с розетка за 8 мм дебелина на стъклото

изображение

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.110

брава без заключване

242,91 лв

350,48 лв

10.111

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

242,91 лв

350,48 лв

10.112

брава със заключване с евро
патрон

242,91 лв

350,48 лв

10.120

насрещник

217,49 лв

314,50 лв

Ценита са в лева без ДДС

17

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

Студио Рондо

СТУДИО РОНДО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите; за
монтаж на дръжки с розетка за 8 мм дебелина на стъклото

изображение

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.135

брава без заключване

247,02 лв

354,59 лв

10.136

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

247,02 лв

354,59 лв

10.137

брава със заключване с евро
патрон

247,02 лв

354,59 лв

10.125

насрещник

223,75 лв

318,80 лв

СТУДИО РОНДО - за монтаж на дръжки без розетка

изображение

18

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.200

брава без заключване

143,56 лв

202,82 лв

10.201

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

143,56 лв

202,82 лв

Ценита са в лева без ДДС

изображение

арт.
номер

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание

10.202

брава със заключване с евро
патрон

143,56 лв

202,82 лв

10.206

брава с WC заключване

221,40 лв

299,83 лв

10.220

насрещник

156,08 лв

219,44 лв

СТУДИО РОНДО - за монтаж на дръжки с розетка

изображение

арт.
номер

описание

10.210

брава без заключване

Ценита са в лева без ДДС

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)
185,80 лв

259,73 лв

19

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

изображение

Студио Рондо

арт.
номер

описание

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

10.211

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

185,80 лв

259,73 лв

10.212

брава със заключване с евро
патрон

185,80 лв

259,73 лв

СТУДИО РОНДО - за монтаж на овални (тръбни) дръжки с розетка

изображение

20

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.260

брава без заключване

185,80 лв

259,73 лв

10.261

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

185,80 лв

259,73 лв

10.262

брава със заключване с евро
патрон

185,80 лв

259,73 лв

Ценита са в лева без ДДС

СТУДИО РОНДО - панти за дебелина на стъклото 8мм

изображение

арт.
номер
10.230

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание
панти вкл. цилиндрична
капачка

42,05 лв

56,91 лв

СТУДИО РОНДО - панти за дебелина на стъклото 10мм

изображение

арт.
номер
10.236

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание
панти вкл. цилиндрична
капачка

44,40 лв

59,07 лв

СТУДИО РОНДО - специални панти за дебелина на стъклото 8мм

изображение

арт.
номер
10.231

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание
панти за монтаж на каси от
алуминиев профил

Ценита са в лева без ДДС

71,78 лв

128,89 лв

21
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изображение

Студио Рондо

арт.
номер

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание

10.232

панти за монтаж на каси от
дървесен материал

71,78 лв

128,89 лв

10.235

панти за монтаж на каси от
дървесен материал - усилени

92,90 лв

164,68 лв

СТУДИО РОНДО - панти стъкло - стъкло за дебелина на стъклото 8мм

изображение

22

арт.
номер

описание

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

10.244

панти стъкло - стъкло - за
‘леви’ врати

135,15 лв

202,82 лв

10.246

панти стъкло - стъкло - за
‘десни’ врати

135,15 лв

202,82 лв

Ценита са в лева без ДДС

СТУДИО РОНДО - специални панти за дебелина на стъклото 10мм

изображение

арт.
номер

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание

10.237

панти за монтаж на каси от
алуминиев профил

73,93 лв

130,85 лв

10.238

панти за монтаж на каси от
дървесен материал

73,93 лв

130,85 лв

10.239

панти за монтаж на каси от
дървесен материал - усилени

95,05 лв

166,83 лв

СТУДИО РОНДО - панти стъкло - стъкло за дебелина на стъклото 10мм

изображение

арт.
номер

описание

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

10.245

панти стъкло - стъкло - за
‘леви’ врати

137,30 лв

204,78 лв

10.247

панти стъкло - стъкло - за
‘десни’ врати

137,30 лв

204,78 лв

Ценита са в лева без ДДС
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Студио Рондо

СТУДИО РОНДО - дръжки без розетка

изображение

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.314

дръжки, без розетка

33,84 лв

46,35 лв

10.304

дръжка - активна топка, без
розетка

82,34 лв

120,28 лв

10.316

дръжка - пасивна топка, без
розетка

112,07 лв

130,85 лв

10.317

дръжка - активна топка, без
розетка

99,16 лв

115,98 лв

СТУДИО РОНДО - дръжки с розетка

изображение

24

арт.
номер

описание

10.307

дръжки

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)
92,90 лв

Ценита са в лева без ДДС

107,77 лв

изображение

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

10.318

дръжка - пасивна топка

158,42 лв

183,65 лв

10.319

дръжка - активна топка

145,71 лв

170,94 лв

СТУДИО РОНДО - оси за панти

изображение

арт.
номер

покритие покритие елоксиран алуминий сатенирана
EV1 (101)
неръждаема стомана
(107)

описание

10.424

за монтаж на каси от
дървесен материал

8,41 лв

10.423

за монтаж на каси от стомана

6,26 лв

10.407

за монтаж на каси от
алуминиеви профили

21,12 лв

СТУДИО РОНДО комплекти, брави, панти могат да бъдат изпълнени със следните покрития : бял цвят (300); цвят алуминий шампан
(102); сатениран златист цвят (105); черен цвят (108); полиран златист цвят (502); специален цвят по RAL - при запитване,
Ценита са в лева без ДДС
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26 - 40

26

АРКОС

АРКОС СТУДИО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите;
за монтаж на дръжки без розетка за 8 мм дебелина на стъклото

изображение

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.100

брава без заключване

230,00 лв

333,47 лв

24.101

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

230,00 лв

333,47 лв

24.102

брава със заключване с евро
патрон

230,00 лв

333,47 лв

20.106

брава с WC заключване

308,23 лв

426,57 лв

24.120

насрещник

211,23 лв

308,23 лв

Ценита са в лева без ДДС
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АРКОС

АРКОС СТУДИО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за пантите; за
монтаж на дръжки без розетка за 10 мм дебелина на стъклото

изображение

28

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.130

брава без заключване

234,31 лв

337,77 лв

24.131

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

234,31 лв

337,77 лв

24.132

брава със заключване с евро
патрон

234,31 лв

337,77 лв

24.134

брава с WC заключване

312,54 лв

432,83 лв

24.125

насрещник

217,49 лв

312,54 лв

Ценита са в лева без ДДС

АРКОС СТУДИО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за
пантите; за монтаж на дръжки с розетка за 8 мм дебелина на стъклото

изображение

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.110

брава без заключване

270,10 лв

392,73 лв

24.111

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

270,10 лв

392,73 лв

24.112

брава със заключване с евро
патрон

270,10 лв

392,73 лв

24.120

насрещник

211,23 лв

308,24 лв

Ценита са в лева без ДДС
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АРКОС

АРКОС СТУДИО - комплект; брава, панти, цилиндрична капачка за
пантите; за монтаж на дръжки с розетка за 10 мм дебелина на стъклото

изображение

30

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.135

брава без заключване

274,40 лв

397,03 лв

24.136

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

274,40 лв

397,03 лв

24.137

брава със заключване с евро
патрон

274,40 лв

397,03 лв

24.125

насрещник

217,49 лв

159,80 лв

Ценита са в лева без ДДС

АРКОС СТУДИО - за монтаж на дръжки без розетка

изображение

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.200

брава без заключване

162,53 лв

226,09 лв

24.201

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

162,53 лв

226,09 лв

24.202

брава със заключване с евро
патрон

162,53 лв

226,09 лв

24.206

брава с WC заключване

247,02 лв

335,82 лв

24.220

насрещник

141,41 лв

198,52 лв

Ценита са в лева без ДДС

31

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

АРКОС

АРКОС СТУДИО - за монтаж на дръжки с розетка

изображение

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт.
номер

описание

24.210

брава без заключване

206,93 лв

289,27 лв

24.211

брава без заключване,
позиция на дръжките отпред

206,93 лв

289,27 лв

24.212

брава със заключване с евро
патрон

206,93 лв

289,27 лв

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

АРКОС СТУДИО - панти

изображение

32

арт.
номер

описание

24.230

АРКОС панти за 8 мм
дебелина на стъклото, вкл.
цилиндрична капачка за
пантите

46,25 лв

65,32 лв

24.236

АРКОС панти за 8 мм
дебелина на стъклото, вкл.
цилиндрична капачка за
пантите

48,70 лв

67,67 лв

24.420

Вложка за панти АРКОС за 10
мм дебелина на стъклото вкл.
винтове за промяна на фалца
от 28мм до 40мм

48,70 лв

69,63 лв

Ценита са в лева без ДДС

АРКОС СТУДИО - специални панти

изображение

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.401

Чифт АРКОС ъглови панти за
8 мм дебелина на стъклото

92,90 лв

137,30 лв

25.409

Чифт АРКОС ъглови панти за
10 мм дебелина на стъклото

97,20 лв

141,41 лв

12.016

Чифт пантов лагер за монтаж
на под и таван за 12.001 и
12.009

31,68 лв

12.014

Пантов лагер за монтаж на
пода или тавана - монтаж на
пода за лява врата/ монтаж
на таван за дясна врата

16,82 лв

12.015

Пантов лагер за монтаж на
пода или тавана - монтаж
на пода заждясна врата/
монтаж на таван за лява
врата

16,82 лв

12.003

Пантов лагер за челен
монтаж на каса

16,82 лв

Ценита са в лева без ДДС
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изображение

АРКОС

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

12.004

Пантов лагер за монтаж на
метална каса в шлиц

14,86 лв

25.450

АРКОС панти за каси за
врати без фалц

84,49 лв

115,98 лв

АРКОС ОФИС - за монтаж на дръжки с розетка

изображение

34

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.200

брава със заключване с евро
патрон, функция заключване
с резе - ‘лява’ врата

179,35 лв

226,09 лв

25.201

брава със заключване с евро
патрон, функция заключване
с резе - ‘дясна’ врата

179,35 лв

226,09 лв

25.208

брава без заключване - ‘лява’
врата

141,41 лв

192,26 лв

25.209

брава без заключване ‘дясна’ врата

141,41 лв

192,26 лв

Ценита са в лева без ДДС

АРКОС ОФИС - за монтаж на дръжки без розетка

изображение

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.260

брава със заключване с евро
патрон, функция заключване
с резе - ‘лява’ врата

179,35 лв

226,09 лв

25.261

брава със заключване с евро
патрон, функция заключване
с резе - ‘дясна’ врата

179,35 лв

226,09 лв

25.264

брава без заключване - ‘лява’
врата

141,41 лв

192,26 лв

25.265

брава без заключване ‘дясна’ врата

141,41 лв

192,26 лв

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

АРКОС ОФИС - насрещник

изображение

арт.
номер

описание

25.206

насрещник за ‘лява’ врата

166,83 лв

217,49 лв

25.207

насрещник за ‘дясна’ врата

166,83 лв

217,49 лв

Ценита са в лева без ДДС
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АРКОС

АРКОС ОФИС - панти

изображение

36

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.230

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите

42,05 лв

56,91 лв

25.238

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, за монтаж на каса с
40мм дълбочина на фалца

67,67 лв

86,45 лв

25.234

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, със стоманен сачмен
лагер

50,66 лв

69,63 лв

25.244

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, със стоманен сачмен
лагер за монтаж на каса с
40мм дълбочина на фалца

71,78 лв

90,75 лв

25.231

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, със стоманен
сачмен лагер, за монтаж на
стоманени каси

63,37 лв

82,34 лв

25.232

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, със стоманен сачмен
лагер, за монтаж на каси от
дървесен материал

65,32 лв

84,49 лв

Ценита са в лева без ДДС

изображение

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.247

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, със стоманен
сачмен лагер, за монтаж на
стоманени каси с дълбочина
на касата 120мм

69,63 лв

88,80 лв

25.233

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, с пластмасов лагер,
за монтаж на стоманени каси
с дълбочина на касата 160мм

115,98 лв

133,00 лв

25.340

алуминиева панта вкл.
цилиндрична капачка за
пантите, с пластмасов лагер,
за монтаж на стоманени каси
с дълбочина на касата 160мм,
фалц 40мм

158,42 лв

173,09 лв

25.239

панта за монтаж на каса от
дървесен материал

46,35 лв

61,22 лв

Ценита са в лева без ДДС
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АРКОС

АРКОС ОФИС - специални панти

изображение

38

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

25.401

Чифт АРКОС ъглови панти за
8 мм дебелина на стъклото

92,90 лв

137,30 лв

25.409

Чифт АРКОС ъглови панти за
10 мм дебелина на стъклото

97,20 лв

141,41 лв

12.016

Чифт пантов лагер за монтаж
на под и таван за 12.001 и
12.009

31,68 лв

12.014

Пантов лагер за монтаж на
пода или тавана - монтаж на
пода за лява врата/ монтаж
на таван за дясна врата

16,82 лв

12.015

Пантов лагер за монтаж на
пода или тавана - монтаж
на пода заждясна врата/
монтаж на таван за лява
врата

16,82 лв

12.003

Пантов лагер за челен
монтаж на каса

16,82 лв

12.004

Пантов лагер за монтаж на
метална каса в шлиц

14,86 лв

25.450

АРКОС панти за каси за
врати без фалц

84,49 лв

Ценита са в лева без ДДС

115,98 лв

АРКОС СТУДИО И АРКОС ОФИС - дръжки за брави без розетки

изображение

арт.
номер

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

описание

24.301

Комплект дръжки - алуминий
/ месинг

103,46 лв

122,43 лв

24.316

Комплект дръжка - пасивна
топка

120,28 лв

130,85 лв

24.302

Комплект дръжки - алуминий

103,46 лв

122,43 лв

24.303

Комплект дръжки - алуминий

114,02 лв

137,30 лв

Ценита са в лева без ДДС
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АРКОС

АРКОС СТУДИО И АРКОС ОФИС - дръжки за брави с розетки

изображение

40

покритие елоксиран
алуминий EV1 (114)

покритие - сатенирана
неръждаема стомана
(107)

арт. номер

описание

24.307

Комплект дръжки - алуминий
/ месинг

147,86 лв

170,94 лв

24.318

Комплект дръжка - пасивна
топка

168,98 лв

185,80 лв

24.323

Комплект дръжки за
монтаж на каси от дървесен
материал, за европатрон

152,16 лв

175,24 лв

24.308

Комплект дръжки - алуминий

147,86 лв

170,94 лв

24.309

Комплект дръжки - алуминий

156,19 лв

181,70 лв

Ценита са в лева без ДДС

АЛЕКСА

41 - 53
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АЛЕКСА

За всеки тип касов профил АЛЕКСА са приложими
всички видове ДОРМА обков за стъкло. За профили
АЛЕКСА AT44 и AT50 стандартно се монтират панти
за дълбочина на фалца 24мм.

АЛЕКСА AT 23 - касов профил за едностранно отваряеми врати

Касов профил за дебелина на стъклените крила на
вратите 8mm и 10mm			
Подходящ за монтаж на обков Studio, Junior Office или
Medio			
Максимално тегло на стъкленото крило:			
* с 2 броя панти - 40 кг.
* с 3 броя панти - 55 кг.
Покрития:
* Елоксиран алуминий (101)
“* Сатенирана неръждаема стомана (113)
Подходящи панти за монтаж: 11.294, 12.050 или 25.450
		

23

28,5

8 / 10 mm Glas
8 / 10 mm glass

5

42

8

8

42

Ценита са в лева без ДДС

тип каса

съвместими
обкови

описание

покритие - елоксиран покритие на профила
алуминий EV1 (101) - Сатенирана
неръждаема стомана
С 31 (113)

202 (АТ 23)

MEDIO
Studio Rondo
Studio Classic
ARCOS Studio
Junior Office
Junior Office
Classic
ARCOS Office

каса тип 201 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата
с размери 90х210см

296,00 лв

442,00 лв

каса тип 201 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата
с размери 80х210см

293,00 лв

439,00 лв

kаса тип 201 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата
с размери 70х210 см

291,00 лв

437,00 лв

АЛЕКСА AT 23 Е - ъглов касов профил за едностранно отваряеми врати

23

Ценита са в лева без ДДС

8 / 10 mm Glas
8 / 10 mm glass

38

23

42

Касов профил за дебелина на стъклените крила на
вратите 8mm и 10mm
Подходящ за монтаж на обков Studio, Junior Office или
Medio
Максимално тегло на стъкленото крило:
* с 2 броя панти - 40 кг.
* с 3 броя панти - 55 кг.
Покрития:
* Елоксиран алуминий (101)
* Неръждаема стомана (113)
Подходящи панти за монтаж: 11.294, 12.050 или 25.450
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АЛЕКСА

тип каса

съвместими
обкови

описание

покритие - елоксиран покритие на профила
алуминий EV1 (101) - Сатенирана
неръждаема стомана
С 31 (113)

301 (АТ 23Е)

MEDIO
Studio Rondo
Studio Classic
ARCOS Studio
Junior Office
Junior Office
Classic
ARCOS Office

каса тип 301 с
323,00 лв
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата с
размери 90х210см

486,00 лв

каса тип 301 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата
с размери 80х210см

320,00 лв

483,00 лв

каса тип 301 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за врата
с размери 70х210см

317,00 лв

480,00 лв

АЛЕКСА AT 23/ 23Е - цени на профили и аксесоари на стокова
и фиксирана дължина

стокова
дължина

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

арт. номер

описание

03.010

АЛЕКСА АТ 23
касов профил

5500 mm

34,62лв./m

61,22лв./m

03.011

АЛЕКСА АТ 23E
касов профил

5500 mm

39,51лв./m

69,04лв./m

44

компоненти

Ценита са в лева без ДДС

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

стокова
дължина

компоненти

20 m

4,69 лв./m

арт. номер

описание

03.012

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT23 /
AT23E - на ролка

03.013

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT23
/ AT23E - на
фиксирана
дължина

5,87 лв./m

03.014

АЛЕКСА AT23 /
AT23E ъглова
сглобка - комплект
4 броя

31,68 лв.

03.034

Винтове за монтаж
на панти М5х8
неръждаема
стомана за АЛЕКСА
AT23 / AT23E
комплект 6 броя

8,02 лв.

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

АЛЕКСА AT 44 - касов профил за едностранно отваряеми врати

Ценита са в лева без ДДС

45

АЛЕКСА

ALEXA AT 44

Касов профил за дебелина на стъклените крила на
вратите 8mm и 10mm
Подходящ за монтаж на обков Studio, Junior Office или
Medio
Максимално тегло на стъкленото крило:
* 45 кг. до 65 кг.

45

Покрития:
* Елоксиран алуминий (101)
* Неръждаема стомана (113)
Подходящи панти за монтаж с дълбочина на фалца 24мм

44

8 / 10 mm Glas
8 / 10 mm glass
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29

44

29

5

тип каса

съвместими
обкови

описание

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

501 (АТ 44)

MEDIO
Studio Rondo
Studio Classic
ARCOS Studio
Junior Office
Junior Office
Classic
ARCOS Office

каса тип 501 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за
врата с размери
90х200см

550,00 лв

каса тип 501 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за
врата с размери
80х200см

547,00 лв

787,00 лв

каса тип 501 с
профил АТ 23, вкл.
уплътнения, за
врата с размери
70х200см

545,00 лв

785,00 лв

46

Ценита са в лева без ДДС

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)
790,00 лв

стокова
дължина

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

арт. номер

описание

компоненти

32.015

АЛЕКСА АТ 44
касов профил

5500 mm

66,50 лв./m

105,42 лв./m

32.018

АЛЕКСА АТ 44
‘клипс’ профил

5500 mm

13,50 лв./m

18,78 лв./m

32.019

Стъклодържач за
фиксирани стъкла
с АЛЕКСА AT44

Стъклодържач
за фиксирани
стъкла с
АЛЕКСА AT44

14,28 лв./m

26,01 лв./m

32.025

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT44 - на
ролка, за стъкло 8
mm

20m

6,26 лв./m

32.027

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT44 - на
ролка, за стъкло
10 mm

20m

6,26 лв./m

32.021

Уплътнение за
25m
фиксирани стъкла
с АЛЕКСА AT44 на ролка, за стъкло
8 mm

9,78 лв./m

32.023

Уплътнение за
25m
фиксирани стъкла
с АЛЕКСА AT44 на ролка, за стъкло
10 mm

9,00 лв./m

Ценита са в лева без ДДС
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АЛЕКСА

стокова
дължина

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

арт. номер

описание

07.253

Уплътнение за
50m
фиксирани стъкла
с АЛЕКСА AT44 на ролка, за стъкло
8 mm и 10 mm

7,63 лв./m

32.035

АЛЕКСА AT44 ъглова сглобка за
каса - комплект 2
броя

29,92 лв.

32.029

АЛЕКСА AT44
- скоба за касов
профил за монтаж
на фиксирано
стъкло - лява

16,43 лв.

18,00 лв.

32.030

АЛЕКСА AT44
- скоба за касов
профил за монтаж
на фиксирано
стъкло - дясна

16,43 лв.

18,00 лв.

32.037

Винтове за монтаж
на панти М4х16
неръждаема
стомана за
АЛЕКСА AT23 /
AT23E комплект

20,34 лв.

32.031

АЛЕКСА AT44 самозалепващо
се алуминиево
фолио покриване
видимите винтове
на пантите

1,17 лв./брой

10.407

АЛЕКСА AT44 панта Studio

21,12 лв./брой

11.405

АЛЕКСА AT44 панта Office

18,97 лв./брой

48

компоненти

Ценита са в лева без ДДС

АЛЕКСА AT 50 - касов профил за мoнтаж към стъклени фиксирани
витрини
Касов профил за дебелина на стъклените крила на вратите 8mm
и 10mm.
Стъклени фиксирани витрини около вратата задължително 10mm
Подходящ за монтаж на обков Studio, Junior Office или Medio
Максимално тегло на стъкленото крило:
* 45 кг. до 65 кг.

Door - daylight opening width (C)
50

50

Покрития:
* Елоксиран алуминий (101)
* Неръждаема стомана (113)
Подходящи панти за монтаж с дълбочина на фалца 24мм

35

50

5

5

35

44
10

Door - daylight opening height (D)

7

5

5
35

29

Frame outside measurement = height (B)

Door - daylight opening width (C)

44

29

5

Sidelight, left (E)

35

44

50

50

5

5

35

5

29

Sidelight,right
frame outside measurements = width (A)

Ценита са в лева без ДДС
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АЛЕКСА

тип каса

съвместими
обкови

описание

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

550 44
(АТ50+АТ44)

MEDIO
Studio Rondo
Studio Classic
ARCOS Studio
Junior Office
Junior Office
Classic
ARCOS Office

производство
за 1 брой врата
и витрина
(разкрояване и
окомплектоване)

цена по
запитване

цена по
запитване

цена на линеен
метър профил АТ
50 + уплътнения

114,81 лв./m

167,42 лв./m

цена на
линеен метър
профил AT44 +
уплътнения

103,66 лв./m

159,6 лв./m

AT 44

AT 44

AT 44

АТ50

АТ50

АТ50

AT 44

AT 44

тип каса

съвместими
обкови

описание

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

550 22 28
(АТ50+MR22 + MR28)

MEDIO
Studio Rondo
Studio Classic
ARCOS Studio
Junior Office
Junior Office
Classic
ARCOS Office

производство
за 1 брой врата
и витрина
(разкрояване и
окомплектоване)

цена по
запитване

цена по
запитване

цена на линеен
метър профил АТ
50 + уплътнения

114,81 лв./m

85,66 лв./m

цена на линеен
метър профил MR
28 + уплътнения

66,70 лв./m

159,6 лв./m

цена на линеен
метър профил MR
22 + уплътнения

16,72 лв./m

78,82 лв./m

MR 22

MR 28

50

MR 22

AT 50

AT 50

MR 22

AT 50

MR 28

Ценита са в лева без ДДС

АЛЕКСА AT 50 - цени на профили и аксесоари на стокова и фиксирана дължина

стокова
дължина

компоненти

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

арт. номер

описание

32.050

АЛЕКСА АТ 50
касов профил

5500 mm

84,49 лв./m

127,13 лв./m

32.018

АЛЕКСА АТ 44
‘клипс’ профил

5500 mm

13,50 лв./m

18,78 лв./m

32.019

Стъклодържач за
фиксирани стъкла
с АЛЕКСА AT44

5500 mm

14,28 лв./m

26,01 лв./m

07.241

MR 28 стягащ
профил (без
уплътнения)

6000 mm

43,42 лв./m

58,87 лв./m

2760985

MR 22 стягащ
профил (без
уплътнения)

6000 mm

15,42 лв./m

07.240

MR 22 стягащ
профил (без
уплътнения)

6000 mm

2761180

Основно
уплътнение за MR
профили - за 8mm
и 10mm

20m

53,39 лв./m

0,46 лв./m

Ценита са в лева без ДДС
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АЛЕКСА

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

стокова
дължина

компоненти

Уплътнение за MR
профили - за 8mm
стъкло

20m

0,46 лв./m

2761179

Уплътнение за MR
профили - за 10 mm
стъкло

20m

0,56 лв./m

32.025

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT44 - на
ролка, за стъкло 8
mm

20m

6,26 лв./m

32.027

Уплътнение за
касови профили
АЛЕКСА AT44 - на
ролка, за стъкло 10
mm

20m

6,26 лв./m

32.052

Фиксираща ъглова
сглобка за монтаж
на касовия АТ50
профил към пода при
комбинация с АТ44 комплект 2 броя

45,57 лв./m

32.053

Фиксираща ъглова
сглобка за монтаж
на касовия АТ50
профил към пода при
комбинация с MR28 комплект 2 броя

45,57 лв./m

32.054

Уплътнение за
АЛЕКСА AT44 / АТ 50
- на ролка, за стъкло
10 mm

арт. номер

описание

2761178

52

25m

8,21 лв./m

Ценита са в лева без ДДС

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)

стокова
дължина

компоненти

25m

7,63 лв./m

арт. номер

описание

32.056

Уплътнение за
фиксирани стъкла с
АЛЕКСА AT44 / АТ 50
- на ролка, за стъкло
8mm и 10 mm

32.051

АЛЕКСА AT50 ъглова сглобка за
каса - комплект 2
броя

30,71 лв.

32.037

Винтове за монтаж
на панти М4х16
неръждаема стомана
за АЛЕКСА AT44 +
AT50, комплект 100
броя

20,34 лв.

32.031

АЛЕКСА AT44 / АТ50
- самозалепващо се
алуминиево фолио
покриване видимите
винтове на пантите

1,17 лв./брой

10.407

АЛЕКСА AT44 - панта
Studio

21,12 лв./брой

11.405

АЛЕКСА AT44 - панта
Office

18,97 лв./брой

Ценита са в лева без ДДС

покритие елоксиран
алуминий EV1
(101)

покритие на
профила Сатенирана
неръждаема
стомана С 31 (113)
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ДОРМА АГИЛЕ 150

ДОРМА АГИЛЕ 150

Интериорна плъзгаща стъклена
врата АГИЛЕ 150 представлява
стъклена преграда от закалено
стъкло с дебелина от 8мм до 12мм
(стандартно), окачено на механизъм
с ролки върху релсов профил с
височина 63мм. Елегантен преход,
изискани прегради и стъклени
плъзгащи се врати. Плъзгащите се
стъклени врати създават усещане
за простор, внасят повече светлина
и изисканост в пространството и
дават възможност за оптимално

■ Прецизна геометрия на релсата
– намалени размери на релсовия
профил и интегриране в профила на
цялостното задвижващо оборудване
■ За монтаж към стена или таван
■ Надеждно спиране с регулируеми
буфери
■ Елегантен подов водач – регулиране
според размера на стъклото

функционално обособяване на
съществуващите помещения.
От значение е външния вид на
механизма на стъклените врати.
ДОРМА разработи АГИЛЕ 150,
способна да осигури прозрачност
и стилна визия, както в компактни,
така и в широки свободни
пространства. Надеждното,
безшумно и меко отваряне са
отличителните характеристики на
АГИЛЕ 150. Профилът с механизма
може да се монтира чрез фиксиране

■ Без обработка на стъклото – не е
необходимо рязане и пробиване
■ Max. тегло на стъкленото крило
150 kg
■ За монтаж на крило от закалено
стъкло с дебелина 8, 10 и 12 mm
■ За монтаж на крило или
фиксирано стъкло с височина 1,800
– 3,000 mm

Ценита са в лева без ДДС

на стена, таван или в стъклена
преградна стена. Не е необходима
предварителна подготовка на
стъклото, като носачите с две
ролки могат да задвижват стъклени
крила с максимално тегло до
150 кg. Системата е уникална
със своя дизайн, в следствие на
минималния размер на височината
на релсовия профил от 63mm, както
и с доказаната си във времето
надежност.

■ Максимална ширина на
стъкленото крило – 1450 mm
■ Дължина на релсовия профил –
2950 mm
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ДОРМА АГИЛЕ 150 сетове за монтаж на стена / таван

Каталожна
цена /ЛЕВА
Артикулен
номер

Изображение

Описание

2761104

АГИЛЕ 150 СЕТ 1 - Интериорна
плъзгаща стъклена врата.
Комплектът е предназначен за единично
плъзгащо стъклено крило.
Максимална дължина на релсата
2950мм. Възможност за монтаж на
релсата към стена или таван.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

B=A · 2

464,00 лв

LW
A = LW + 60

2761105

B

B

A

B

A

S = A +30

S = A +3 0

АГИЛЕ 150 СЕТ 2 - Система за
интериорна плъзгаща стъклена врата с
фиксирана стъклена позиция.
Комплектът е предназначен за единично
плъзгащо стъклено крило в комбинация с
прилежаща фиксирана стъклена витрина.
Максимална дължина на релсата 2950мм.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1
A

S = A +3 0

4

56

Ценита са в лева без ДДС

464,00 лв

ДОРМА АГИЛЕ 150 комплекти механизми

Изображение

Артикулен
номер

07.725

Описание

АГИЛЕ 150 комплект аксесоари 2010
Комплект състоящ се от:
- 2 броя носещи колички за дебелини на
стъклото от 8мм до 12мм
- 2 броя крайни стопери (буфери)
с функция безопасно спиране и
устройство предпазващо количката от
излизане извън релсовия профил
- 1 брой подов водач за дебелини на
стъклото от 8мм до 12мм

Каталожна
цена /ЛЕВА

349,12 лв

07.325

АГИЛЕ 150 комплект аксесоари
Комплект състоящ се от:
- 2 броя носещи колички за дебелини на
стъклото от 8мм до 12мм
- 2 броя крайни стопери (буфери) с
функция безопасно спиране и устройство
предпазващо количката от излизане извън
релсовия профил
- 1 брой подов водач за дебелини на
стъклото от 8мм до 12мм

07.330

АГИЛЕ 150 СИНХРО комплект аксесоари
1 130,27 лв
Комплект за две стъклени крила отварящи
се синхронизирано, състоящ се от:
- 2 броя комплект 07.325
- 1 брой синхронизиращо устройство вкл.
въже

Ценита са в лева без ДДС

349,12 лв
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ДОРМА АГИЛЕ 150

ДОРМА АГИЛЕ 150 профили за вариант без фиксирано стъклено крило

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер
2760912

58

Описание
АГИЛЕ 150 релсов профил, монтаж таван / стена на стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

68,65лв./м

07.350

АГИЛЕ 150 релсов профил, монтаж - таван 85,47лв./м
/ стена на фиксирана дължина
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

2760915

АГИЛЕ 150 покриващ профил, на стокова
дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

26,40лв./м

07.351

АГИЛЕ 150 покриващ профил, на
фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

33,64лв./м

2760913

АГИЛЕ 150 ъглов профил, на стокова
дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

43,22лв./м

07.352

АГИЛЕ 150 ъглов профил, на фиксирана
дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

54,37лв./м

Ценита са в лева без ДДС

ДОРМА АГИЛЕ 150 профили за вариант с фиксирано стъклено крило

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер
2760914

Описание
АГИЛЕ 150 релсов профил, на стокова
дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

104,44лв./м

07.370

АГИЛЕ 150 релсов профил, на фиксирана
дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

130,85лв./м

2760916

АГИЛЕ 150 профил стягащ фиксираното
стъкло, на стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

19,17лв./м

07.361

АГИЛЕ 150 профил стягащ фиксираното
стъкло, на фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

24,06лв./м

Ценита са в лева без ДДС

59

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

ДОРМА АГИЛЕ 150

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер
2760917

60

Описание
АГИЛЕ 150 профил затварящ отвора в
зоната на подвижното крило, на стокова
дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

17,60лв./м

07.372

АГИЛЕ 150 профил затварящ отвора в
зоната на движение на подвижното крило,
на фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

21,91лв./м

2740154

Подов профил за монтаж на фиксирани
крила.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

20,65лв./м

Ценита са в лева без ДДС

ДОРМА АГИЛЕ 150 компоненти за монтаж върху стъклена витрина

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер
07.711

Описание
АГИЛЕ 150 профил за монтаж върху
стъкло.
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

70,60лв./м

07.710

АГИЛЕ 150 покриващ профил за монтаж
върху стъкло.
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

43,22лв./м

07.282

АГИЛЕ 150 фиксиращи планки за мотаж
на стъкло включително болтове.

17,21лв.

07.730

АГИЛЕ 150 комплект крайни капачки
Покритие - елоксиран алуминий EV1

15,43лв.

Ценита са в лева без ДДС
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ДОРМА АГИЛЕ 150

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер
07.745

62

Описание
АГИЛЕ 150 комплект аксесоари 2010
Комплект състоящ се от:
- 2 броя носещи колички
- 2 броя крайни стопери (буфери)
с функция безопасно спиране и
устройство предпазващо количката от
излизане извън релсовия профил
- 1 брой подов водач за крило от
дървесен материал

337,00 лв

07.367

АГИЛЕ 150 свързващ профил за монтаж
на крило от дървесен материал.
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

69,04лв./м

07.377

АГИЛЕ 150 свързващ профил за монтаж
на крило от дървесен материал.
Фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

85,86лв./м

Ценита са в лева без ДДС

ДОРМА АГИЛЕ 150 аксесоари

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер

Описание

2760704

Дръжка тип ‘мида’, за дебелини на
стъклото 8мм, 10мм и 12мм.

70лв./м

2760717

Дръжка с размери ø 25mm, дължина
500mm и осово разстояние между
отворите 350mm
За поръчка:
2 бр. 2720717
1 бр. 2760789

52,08лв./м

07.327

Капаче за релсов профил за монтаж на
таван - 54 mm
Покритие - елоксиран алуминий EV1

10,95лв.

07.328

Капаче за релсов профил за монтаж на
стена - 57 mm
Покритие - елоксиран алуминий EV1

10,95лв.

07.329

Капаче за релсов профил за монтаж на
подвижно и фиксирано крило - 72 mm
Покритие - елоксиран алуминий EV1

10,95лв.

Ценита са в лева без ДДС
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ДОРМА АГИЛЕ 150

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

64

Артикулен
номер

Описание

07.316

Подов водач за стъклено крило с
дебелина от 8мм до 12мм
Покритие - елоксиран алуминий EV1

38,92 лв

07.385

АГИЛЕ 150 четков профил за монтаж на
релсовия профил.
Стокова дължина - 1250мм

12,91 лв

07.400

АГИЛЕ 150 четков профил за монтаж по
вертикала между стена и стъкло. За фуга
10,5мм - 13мм.
Покритие - елоксиран алуминий EV1
Стокова дължина - 3000мм

45,18лв./3м

07.401

АГИЛЕ 150 четков профил за монтаж по
вертикала между стена и стъкло. За фуга
10,5мм - 13мм.
Покритие - елоксиран алуминий EV1
Фиксирана дължина (мах. 3000мм)

26,40 лв./м

07.402

АГИЛЕ 150 четков профил за монтаж по
вертикала между стена и стъкло. За фуга
14мм - 18мм.
Покритие - елоксиран алуминий EV1
Стокова дължина - 3000мм

45,18лв./3м

07.403

АГИЛЕ 150 четков профил за монтаж по
вертикала между стена и стъкло. За фуга
14мм - 18мм.
Покритие - елоксиран алуминий EV1
Фиксирана дължина (мах. 3000мм).

26,40 лв./м

Ценита са в лева без ДДС

ДОРМА АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН

Независимо дали от бързина
или невнимание, почто по
всяко време вратите биват
затваряни или отваряни посилно от необходимото. Вече с
подобрена технология АГИЛЕ
150 ДОРМОУШЪН плъзгаща
се врата предлага различното
от другите сходни системи
удобство на плавното затваряне
и отваряне. Независимо дали
вратата се отваря или затваря,
само няколко сантиметра преди
крайната точка и в двете посоки,
плъзгащото се крило само се

притваря плавно чрез специален
вграден механизъм. Иновативната
технология на плавното затваряне
и отваряне е умело вградена вътре
в релсовия профил с височина
само 63мм. Напълно е решен
проблема с позициониране на
плъзгащото крило - механизмът
гарантира напълно затворено или
напълно отворено състояние. Това
несъмнено води до повишаване
на комфорта в ежедневието и
подобряване на сигурността.
Системата притежава изпитана
и доказана в съвременни

условия дълготрайна и надеждна
експлоатация. Плъзгащи се
врати с тегло до 150 килограма
и ширини от 1160мм, както и с
тегло до 80 килограма и ширина
от 830мм могат да бъдат отваряни
и затваряни с невероятна лекота.
Поради устойчивостта към
корозия на механизма, АГИЛЕ 150
ДОРМОУШЪН ефективно може
да се прилага и за т. нар. ‘мокри’
помещения.

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер

Описание

07.582

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН комплект
аксесоари ТИП L (до 80 кг. тегло на
крилото)
Комплект състоящ се от:
- 2 броя носещи колички
- 2 броя крайни стопери (буфери) с
функция безопасно спиране и устройство
предпазващо количката от излизане извън
релсовия профил
- механизъм за плавно отваряне и
затваряне на крилото
- 1 брой подов водач за крило от дървесен
материал
- 2 крайни капачета

654,62 лв

07.583

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН комплект
аксесоари ТИП ХL (до 150 кг. тегло на
крилото)
Комплект състоящ се от:
- 2 броя носещи колички
- 2 броя крайни стопери (буфери) с
функция безопасно спиране и устройство
предпазващо количката от излизане извън
релсовия профил
- механизъм за плавно отваряне и
затваряне на крилото
- 1 брой подов водач за крило от дървесен
материал
- 2 крайни капачета

756,32 лв

Ценита са в лева без ДДС
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Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

66

Артикулен
номер

Описание

07.590

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН релсов профил
за мотаж към таван, на фиксирана
дължина
(съдържа водещ профил + ъглов профил)
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

139,84лв./м

07.591

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН релсов профил
за мотаж към стена, на фиксирана
дължина
(съдържа водещ профил + ъглов профил)
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

139,84лв./м

07.592

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН релсов профил 237,83лв./м
за мотаж на стъклени фиксирани крила, на
фиксирана дължина
(съдържа водещ профил, ъглов профил,
покриващ профил и затварящ профил)
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

07.560

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН релсов профил
за мотаж стена / таван
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

Ценита са в лева без ДДС

65,65лв./м

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер

Описание

07.561

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН ъглов профил
за мотаж към таван
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

43,22лв./м

07.562

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН ъглов профил
за мотаж към стена
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

43,22лв./м

07.563

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН профил за
мотаж на стъклени фиксирани стъкла
(поръчва се със 07.562)
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

36,00лв./м

07.564

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН покриващ
профил
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

35,80лв./м

Ценита са в лева без ДДС
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Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

68

Артикулен
номер

Описание

07.565

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН запълващ
профил
Стокова дължина 6м.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

16,62лв./м

07.584

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН крайнo капаче
1 брой
Покритие - елоксиран алуминий EV1

10,95 лв

07.385

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН четков профил

12,91лв./м

07.378

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН ТИП L,
свързващ профил за монтаж на крило от
дървесен материал.
Фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

120,48лв./м

07.379

АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН ТИП XL,
свързващ профил за монтаж на крило от
дървесен материал.
Фиксирана дължина.
Покритие на профила - елоксиран
алуминий EV1

148,06лв./м

Ценита са в лева без ДДС

ДОРМА АГИЛЕ 150 ДОРМОУШЪН - изрези за подвижните
стъклени крила за тип L и XL

ДОРМОУШЪН
DORMITION
L :L

=

385

23

R10
R5-

=

min ширина :830 mm, max. тегло:80 kg

ДОРМОУШЪН
DORMITION XLXL
:

=

=

710

23

R10
R5-

min ширина :1160 mm, max. тегло:150 kg

Ценита са в лева без ДДС
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70 - 72

ДОРМА MANET COMPACT
Плъзгащи се стъклени врати

70

ДОРМА MANET COMPACT Плъзгащи се стъклени врати

ДОРМА МАНЕТ КОМПАКТ
плъзгащи се врати са интериорно
решение е широко приложение.
Монтирани в стъклени или в
плътни преградни стени, системата
дава възможност за различни

вариантни решения. ДОРМА
МАНЕТ КОМПАКТ плъзгащи
се врати покриват широко
многообразие от проектни решения
с прилагането на индивидуални
размери съответстващи на

конкретния интериорния проект.
Системата притежава доказана
във времето експлоатационна
надежност и индивидуален дизайн.

ДОРМА МАНЕТ КОМПАКТ плъзгащи се врати - видове
Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

Артикулен
номер

Описание

829.916.700.99

МАНЕТ КОМПАКТ СЕТ 4.1 - за монтаж
на стена (8мм - 12мм дебелина на
стъклото), захващане на стъклото с
държачи с т. нар. ‘потопени’ глави
Комплекта включва:
- 5 броя държачи на водещата тръба за
монтаж към стена
- 2 броя ролкови носачи, вкл. точкови
държачи за стъкло 8мм - 12мм
- 1 брой стопер - ляво
- 1 брой стопер - дясно
- 1 брой подов водач
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

1 183,28 лв

829.918.700.99

МАНЕТ КОМПАКТ СЕТ 5.1 - за монтаж
към стъкло (8мм - 12мм дебелина на
стъклото на плъзгащото се крило,
10мм-12мм дебелина на стъклото на
фиксираното крило), захващане на
стъклото с държачи с т. нар. ‘потопени’
глави
Комплекта включва:
- 6 броя държачи на водещата тръба за
монтаж към стъкло
- 2 броя ролкови носачи, вкл. точкови
държачи за стъкло 8мм - 12мм
- 1 брой фиксиращ елемент към стена
- 1 брой стопер - ляво
- 1 брой стопер - дясно
- 1 брой подов водач
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

1 460,42 лв

Ценита са в лева без ДДС
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МАНЕТ КОМПАК

Каталожна
цена /ЛЕВА
Изображение

72

Артикулен
номер

Описание

829.920.700.99

МАНЕТ КОМПАКТ СЕТ 6.1 - за монтаж
към стъкло (8мм - 12мм дебелина на
стъклото на плъзгащото се крило,
10мм-12мм дебелина на стъклото на
фиксираното крило), захващане на
стъклото с държачи с т. нар. ‘потопени’
глави
Комплекта включва:
- 7 броя държачи на водещата тръба за
монтаж към стъкло
- 2 броя ролкови носачи, вкл. точкови
държачи за стъкло 8мм - 12мм
- 1 брой стопер - ляво
- 1 брой стопер - дясно
- 1 брой подов водач
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

1 466,87 лв

821.436.700.99

МАНЕТ КОМПАКТ водеща (носеща)
тръба от неръждаема стомана, вкл.
крайни капачета, фиксирана дължина
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

59,26лв./м

826.500.700.99

АРКОС дръжка (чифт) за дебелини
на стъклото 8мм, 10мм и 12мм, вкл.
свързващи болтове, разстояние между
отворите - 350мм,
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

455,32 лв

826.510.700.99

АРКОС дръжка (чифт) за дебелини
на стъклото 8мм, 10мм и 12мм, вкл.
свързващи болтове, разстояние между
отворите - 750мм,
Покритие сатенирана неръждаема
стомана (700)

455,32 лв

Ценита са в лева без ДДС

S 1000

73 - 79

73

ДОРМА - Oбков за стъклени
врати и витрини
Ценова листа 2011

S 1000

S 1000 - Панти и стъклодържачи за душкабини, за дебелина на стъклото 6мм, 8мм
и 10мм, максимална ширина на крилото на вратата 800мм, максимално тегло на
вратата 50кг.

изображение

74

покритие полиран хром
(501)

покритие сатенирана хром
(500)

44,00 лв

арт. номер

описание

873.905

SHH 301, Панта за душ
кабина, монтаж стена стъкло, 90°

44,00 лв

873.906

SHH 302, Панта за душ
кабина, монтаж стъкло стъкло, 135 °

66,00 лв

873.907

SHH 303, Панта за душ
кабина, монтаж стъкло стъкло, 180 °

66,00 лв

873.908

SHH 304, Панта за душ
кабина, монтаж стъкло стъкло, 90 °

66,00 лв

Ценита са в лева без ДДС

66,00 лв

изображение

покритие полиран хром
(501)

покритие сатенирана хром
(500)

арт. номер

описание

873.909

SHH 305, Панта за душ
кабина, монтаж стена стъкло, с едностранна
планка

44,00 лв

44,00 лв

873.910

SHH 306, Стъклодържач за
душ кабина, монтаж стена стъкло, 90 °

44,00 лв

44,00 лв

873.912

SHH 308, Стъклодържач за
душ кабина, монтаж стена
- стъкло, 90 °, едностранна
планка

44,00 лв

44,00 лв

873.913

SHH 309, Стъклодържач за
душ кабина, монтаж стена стъкло, 135 °, едностранна
планка

44,00 лв

Ценита са в лева без ДДС

75
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Ценова листа 2011

S 1000

Уплътнения за душ кабини, аксесоари, дръжки

покритие полиран хром
(501)
изображение

76

арт. номер

описание

2760756

Магнитно уплътнение, 90
°, дебелина на стъклото
8мм

2760757

Магнитно уплътнение, 135 °, 12,44 лв
дебелина на стъклото 8мм

2760758

Магнитно уплътнение, 180 °, 12,44 лв
дебелина на стъклото 8мм

2760759

Н’ тип уплътнение, 180 °,
дебелина на стъклото 8мм

13,50 лв

2760947

Н’ тип уплътнение, 180 °,
дебелина на стъклото 10мм

13,50 лв

2760791

Н’ тип уплътнение, 180 °,
дебелина на стъклото 10мм

13,50 лв

2760760

А’ тип уплътнение, дебелина 4,95 лв
на стъклото 8мм

Ценита са в лева без ДДС

12,44 лв

покритие сатенирана хром
(500)

покритие полиран хром
(501)
изображение

арт. номер

описание

2760761

Уплътнение с две ивици,
дебелина на стъклото
8мм

5,07 лв

2760762

Уплътнение с едно ивица
по средата, дебелина на
стъклото 8мм

4,13 лв

2760763

А’ тип уплътнение, дебелина 5,09 лв
на стъклото 10мм

2760764

Алуминиева тръба за
стъклодържач, покритие
полиран хром, дължина
500мм

7,74 лв

2760765

Алуминиева тръба за
стъклодържач, покритие
полиран хром, дължина
1000мм

15,49 лв

2760767

Удължител за алуминиева
тръба за стъклодържач,
покритие полиран хром,
дължина 200мм

5,39 лв

Ценита са в лева без ДДС

покритие сатенирана хром
(500)

77
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S 1000

покритие полиран хром
(501)
изображение

78

арт. номер

описание

2760768

Алуминиева тръба със
стъклодържачи, покритие
полиран хром, две огъвки
135°

39,71 лв

2760769

Алуминиева тръба със
стъклодържачи, покритие
полиран хром, една огъвка
135°

9,00 лв

2760770

Компонент за връзка
алуминиева тръба - стена,
135°

5,77 лв

2760771

Компонент за връзка
алуминиева тръба - стена

5,39 лв

2760772

Стъклодържач тръба стъкло

7,79 лв

Ценита са в лева без ДДС

покритие сатенирана хром
(500)

покритие полиран хром
(501)
изображение

арт. номер

описание

2760773

дръжка за душкабина,
за поставка на хавлиена
кърпа

63,83 лв

2760774

дръжка за душкабина тип
“топка”

18,07 лв

2760775

дръжка за душкабина тип
“топка”

14,92 лв

2760776

дръжка за душкабина тип
“топка”

13,83 лв

2760715

Дръжка за HSW - G

70,00 лв

Ценита са в лева без ДДС

покритие сатенирана хром
(500)

79

80

