www.profil-bg.com

Входно пространство - ПРОГРЕС
Вратата Входно пространство е предназначена за входна врата
на жилищни и обществени сгради. Благодарение на вградена във
вратата

електромеханична

брава

се

постига

режим

на

самоохрана на сградата 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата. Входното пространство се затваря и заключва
автоматично, както и сигнализира при опит за предотвратяване
на затварянето (максималното време, през което вратата е
отворена е 10 секунди). След поставяне на транспондер-чип пред
четеца, който е вграден в крилото на вратата, системата прочита
носената от чипа информация, сравнява я с тази записана в
системата и ако дадената карта има достъп вратата се отключва. Осигурена е възможност за бързо
елиминиране достъпа

на

определен

ползвател.

Заключването

е

реализирано

на

базата

на

електромеханичен девиатор, който гарантира стабилно и сигурно заключване и предотвратява
нерегламентирани опити за отваряне.

Ползи за клиента:
Сигурност – системата е реализирана на базата на стабилна носеща конструкция и невидимо електромеханично заключване, управлявано чрез безконтактен чип, което допълнително повишава степента на сигурност.
Солидно заключена и в двете посоки БЛИНДИРАНА ВРАТА – заключване чрез електромеханична брава от
страна на бравата и чрез пасивни шипове от страната на пантите.
Режим на самоохрана - автоматично затваряне на вратата и автоматично заключване след затваряне – максималното време, през което врата е отворена, е времето за влизане или излизане, от 5 до 10 секунди, необходими за автоматичното затваряне и заключване на вратата.
Невидим заключващ механизъм и управление – за разлика от всички други подобни продукти на пазара,
Входно пространство, реализирано на базата на IPS продуктите на Солид 55 притежава невидим заключващ
механизъм и невидимо управление, скрито в крилото на вратата.
Контрол на достъп – до входното пространство достъп имат само притежателите на чип, при управление на
вратата чрез безконтактен чип. При управление чрез мобилен телефон, вратата може да се отключва единствено от потребителите, чиито номера са записани в базата данни.
Лесна употреба – отключването става чрез чип, който се доближава до четеца в крилото. Няма затруднения
по отношение на боравенето с вратата.

Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13 моб: 0896/700 928
Шоурум 2 - гр. София, кв. Гео Милев , ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73
Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/36 2324
Шоурум 4 - гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02)423-80-15 моб: 0892/273 427
Шоурум 5 - гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948 677
Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895/572 153
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Даване и отнемане на достъпа на определен ползвател – системата разполага с възможност за даване и
отнемане на достъп на потребители с безконтактни чипове и мобилни телефони.
Енергийна ефективност – вратата е топло и шумоизолирана. Постоянно затворена, тя осигурява запазване
на температурата във Входното пространство.
Интеграция – освен за вратите Входно пространство, Солид 55 вгражда електромеханична брава и на блиндираните врати за входа на дома. Такъв тип брава се залага и в нов продукт на фирмата – Сейф. Интеграция
– с един и същ чип могат да се „управляват” вратата на входното пространство, вратата на дома и сейфа.
Сервиз – гаранционно и извънгаранционно обслужване. Фирмата осигурява и денонощен ключарски
сервиз за спокойствието на своите клиенти.

ПРОМОЦИЯ!
Този продукт включва:






















Електромеханична система на заключване
Изпълнителен механизъм, захранващ блок, акумулатор, гъвкава връзка между крилото и касата
Управление чрез безконтактен чип / Транспондер /
метална конструкция
Крило 68 мм от стоманен лист 1.2мм и БЛОК КАСА 2 мм
Специално омега оребряване на крилото
Два пасивни шипа от страната на пантите
Италиански 3-D регулируеми панти на лагер - ПОДАРЪК
Пълнеж от минерална вата 50 мм
Тристранно уплътнение
Декоративни плоскости-8мм: вън - МДФ с полиуретаново покритие, цвят бял или сив; вътре – меламин, цвят бял
Обков
Вградено LED осветление при отваряне на вратата
Обработка за външни условия
Метална лайсна в долната част на вратата против надраскване
Външен хидравличен автомат
Механизъм за аварийно отваряне
Електро насрещник – ПОДАРЪК
Безконтактни чипове тип ключодържател включени до 20 броя - ПОДАРЪК
Алуминиеви профили обкантващи с вградено гумено уплътнение
Метална лайсна
От вътре – бутон за отваряне или активна дръжка на крилото
Фрезовка Ф03, Ф42, Ф44 ПО ИЗБОР - ПОДАРЪК

Звукоизолация : Rw=28dB
2
Коефициент на топлопреминаване : U=0,852 W/m °K
За размер на вратата: 1050/2130мм

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА!
Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13 моб: 0896/700 928
Шоурум 2 - гр. София, кв. Гео Милев , ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73
Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/36 2324
Шоурум 4 - гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02)423-80-15 моб: 0892/273 427
Шоурум 5 - гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948 677
Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895/572 153
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Модел 9, с размери 2000/2400мм цвят бял
“Входно пространство”

Цена: 2182,00 лв

Aлуминиева дограма 475/2400 мм- 2бр. (бяло)
Алуминиева дограма 1050/270 мм- 1бр (бяло)

Цена: 365,00 лв

Пощенски кутии 20 бр.

Цена: 750,00 лв

Метален монтаж, Монтаж електроника
Монтаж алуминиева дограма и пощенски кутии

Цена: 250,00 лв
----------------------------Общо : 3547,00 лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ:
 Поръчков размер – 80.00 лв
 Надписване на 1 бр. Поща – 14.00 лв
 Дограма алуминий – цена съгласно размер
 Номер на 1 бр. Поща – 9.00 лв
Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13 моб: 0896/700 928
Шоурум 2 - гр. София, кв. Гео Милев , ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73
Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/36 2324
Шоурум 4 - гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02)423-80-15 моб: 0892/273 427
Шоурум 5 - гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948 677
Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895/572 153
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Различен цвят на рал група 1 – 120.00 лв

ПОДАРЪК ФРЕЗОВКА ПО ИЗБОР:
Ф03
Ф42

Ф44

Цените са с ДДС
Срок на доставка и монтаж: 50 р.дни
Условия на плащане: ЦЕНИТЕ СА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Блиндирана врата Входно пространство притежава следните сертификати:
Протокол от изпитване на устойчивост срещу опит за разбиване- 4ти клас
Сертификат за пожароустойчивост 30 минути
CE маркировка
Сертификат за качество ISO 9001-2008

Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13 моб: 0896/700 928
Шоурум 2 - гр. София, кв. Гео Милев , ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73
Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/36 2324
Шоурум 4 - гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02)423-80-15 моб: 0892/273 427
Шоурум 5 - гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948 677
Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895/572 153

