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ЗА НАС

на Ролпласт има за основна цел производство-
то на богата гама от качествени продукти, с 
които да отговорим на изискванията на всеки 
клиент. Ролпласт работи по програма „20 клю-
ча“, лийн система за постоянно подобряване 
и повишаване на ефективността във всички 
етапи на производството, доставката и мон-
тажа.Ролпласт е одитирана и сертифицирана 
по международната система за управление 
на качеството ISO 9001:2008 и системата за 
управление на информационната сигурност 
ISO 27001:2005.

Екипът

2009 г.

2017 г.

• PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• ВЪНШНИ ЩОРИ И ГАРАЖНИ ВРАТИ

• ВЪТРЕШНИ ЩОРИ И МРЕЖИ ПРОТИВ 
НАСЕКОМИ

• СТЪКЛОПАКЕТИ, ОБРАБОТКА НА СТЪК-
ЛО И ЗАКАЛЯВАНЕ

• ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

В базата са обособени следните производствени 
цехове:Ролпласт е създадена през 2000 година като фирма за производство 

и продажба на външни и вътрешни щори. За 23 години Ролпласт ус-
пешно се превърна в един от водещите производители на врати, про-
зорци и щори в Европа. Фирмата има производствена база с обща 
площ от 40 000 кв.м. Строежът стартира през 2008 година, като за 
планираната инвестиция от 72 млн. лв. Ролпласт получи сертификат за 
Инвеститор клас А, както и приз за Инвеститор на годината в областта 
на преработващата промишленост за 2017 година. През изминалата 
2022 година „Ролпласт“ получи сертификат клас „А“ за проекта си 
свързан с разширяване на производствената си база в Костинброд на 
стойност 18,2 млн. лева и разкриване на 30 работни места.
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Съдържание

При въпроси за енергийна ефективност и топлоизолация на сградите, особено 
внимание се обръща на прозорците, защото през тях преминават до 40 % от 
топлинните загуби.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ 
ОТ ПРОЗОРЦИТЕ?
1. ЗА ПО-ДОБРА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

В какво се изразява по-добрата топлоизолация?
Тя е комбинация от:
• Избор на профил
• Избор на стъклопакети
• Избор на дистанционер с топъл кант / High selective дистанционер /

*** Колкото по-широк е профила, толкова по-добра топлоизолация се получава 
особено в комбинация с четворен стъклопакет  с 3 стъкла с покритие и газ аргон  
или троен стъклопакет с газ аргон. При избор на стъклопакет изработен с high 
selective дистанционер ще получите 10% по-добра топлоизолация и елиминиране на 
възможността за появата на конденз.

За повече информация – стр. 36

* Благодарение на отделните херметически изолирани камери и стъклата с нискоемисийни 
покрития се намаляват загубите на енергия.

Стъкло

Нискоемисиино 
покритие

Директно 
топлоотдаване

Директно 
топлоотдаване

Редуцирано 
топлоотдаване

Редуцирано 
топлоотдаване

Топлинно излъчване

Топлинно излъчване

Редуцирано топлинно 
излъчване

Редуцирано топлинно 
излъчване

Конвекция

Конвекция

ДВОЕН 
СТЪКЛОПАКЕТ

ТРОЕН
СТЪКЛОПАКЕТ

ЧЕТВОРЕН
СТЪКЛОПАКЕТ

РОЛПЛАСТ    ЕНЕРДЖИ СЕЙВ   |  ЕНЕРДЖИ СЕЙВ ПЛЮС*

Този прозорец притежава много добри топлоизолационни характерис-
тики. Препоръчва се за северни и източни изложения поради специ-
фиката на стъклопакета с който се изработва. Не е подходящ за южни 
и западни изложения, ако няма допълнителна слънцезащита, защото 
през горещите летни дни, слънчевите лъчи проникващи през стъклото 
и могат значително да затоплят жилището.

ПРОЗОРЦИ 8

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА  10
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ  13
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РОЛПЛАСТ     САУНД КОМФОРТ
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Слънцезащитата на едно помещение може да се постигне с няколко различни 
продукта – външни щори, външни капаци, вътрешни щори и стъклопакети с 
високоенергийно покритие.

Високоенергийно + e стъкло с две сребърни 
покрития, което спомага за отблъскването 
на слънчевите лъчи.

2. ЗА ПО-ДОБРА СЛЪНЦЕЗАЩИТА

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО ПОКРИТИЕ

Сребро

Динамичният живот и автомобилният трафик в големия град, в комбинация 
с постоянните ремонтни и строителни дейности ни карат все повече да обръ-
щаме внимание на един сериозен фактор – шума, от който зависи ежедневния 
ни комфорт и здраве.

Много важни за повишаване на шумоизолацията са и следните елементи:
• Избор на подходящ профил (по-широк)
• Наличие на тройно гумено уплътнение на касата
• Наличие на удебелен стоманен профил 2-2,5 мм
• Подбор на подходяща комбинация от стъкла (триплекс)
• Добро уплътнение с монтажна пяна и последващи довършителни дейности
• Обръщане изпълнено с пародифузни ленти

*** Най – важен елемент е комбинацията от стъкла в стъклопакета

За повече информация – стр. 38

3. ЗА ПО-ДОБРА ШУМОИЗОЛАЦИЯ

Този продукт включва предимствата на прозорец Енерджи сейв, но бла-
годарение на допълнителното покритие на външното стъкло намалява 
проникването на слънчевата топлина в жилището. Това води до приятна 
вътрешна среда, както и до намаляване на разходите за климатизация в 
летните дни. Този прозорец е подходящ за южни и западни изложения, 
където има силно слънцегреене и предотвратява загряването на сгра-
дата. 

С уникалните си характеристики този прозорец е много подходящ за 
жилищни сгради, училища и болници в близост до натоварени улици и 
оживени кръстовища и почти задължителен за сгради намиращи се в 
близост до магистрали, летища и индустриални райони.

РОЛПЛАСТ     ГАРД   |  ГАРД ПЛЮС*

Статистиката показва, че най-честите опити за взлом са през прозорците. 
Ролпласт предлага продукти с базово ниво на сигурност Basis+, с минимум 3 
секюрити точки на заключване и дръжка Hoppe Secustik.
За по-висока степен на сигурност, ние препоръчваме секюрити обков с ниво 
на сигурност RC2 или RC3 със 7 секюрити точки на заключване, дръжка
Hoppe Secustik с ключ и поне едно от стъклата в стъклопакета да е противоз-
ломно ламинирано стъкло 4.4.2.
Допълнителни елементи за повишаване нивото на сигурност са външните ро-
летни щори и капаците.
За повече информация – стр. 15

Не на последно място, много хора подменят прозорците си, изцяло поради 
причини свързани с архитектурата и дизайна. Те имат специфични изисквания 
към форма, цвят, декорации и др. Ние можем да отговорим на тези изисква-
ния с богата гама продукти.

***Ако желаете първата мебел във вашия дом да бъде прозореца, то 
задължително изберете прозорци и врати от профил дърво.

4. ЗА ПО-ДОБРА СИГУРНОСТ

5. ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

RC2 или RC3Basis+

Този прозорец съчетава в себе си отлична топлоизолация, както и за-
щита срещу лесно проникване в жилището. Подходящ е за къщи и ни-
ски етажи на жилищни кооперации, където опасността от проникване с 
взлом през прозореца е значително по-голяма. Този прозорец се препо-
ръчва от застрахователни и охранителни фирми.

РОЛПЛАСТ     ТЕРМО РЕФЛЕКТ ПЛЮС
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Прозорците оформят фасадата на всеки дом, както никой друг строителен 
елемент. Именно те създават на първо място стила на дома. Важни елемен-
ти са големината, пропорциите, формата и цветовете. Освен в стандартните 
правоъгълни форми прозорците могат да бъдат създадени в разнообразни 
форми.

ПРОЗОРЦИ
PVC

ДЪРВО

АЛУМИНИЙ
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Сравнителна таблица СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

TROCAL 88 TROCAL 76 TROCAL 70 Профин 70

МАТЕРИАЛ

ТОПЛОИЗОЛА-
ЦИЯ

Uw = 1.1 - 0.60  
W/m2K

Uw = 1.2 - 0.8  
W/m2K

Uw = 1.1 - 0.55  
W/m2K

Uw = 1.2 - 0.6  
W/m2K

ШУМО ЗАЩИТА 32 - 46 dB 32 - 44 dB 32 - 44 dB 32 - 44 dB

СИГУРНОСТ базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2

ОБКОВ ActivPilot ActivPilot ActivPilot ActivPilot

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛА:

КАСА - ШИР. / ВИСОЧ. 92 mm / 78 mm 78 mm / 78 mm 106/78 mm  92/78 mm

КАСА + КРИЛО 128 mm 116 mm 136 mm 122 mm

ЦВЯТ
цветове по RAL, 
транспарантни 

лакове

цветове по RAL, 
транспарантни 

лакове

цветове по RAL, 
транспарантни 

лакове

цветове по RAL, 
транспарантни 

лакове

СРЕДНО УПЛЪТНЕНИЕ не не не не

ЦВЯТ НА УПЛЪТНЕНИЯТА бял, бежав, кафяв и 
черен

бял, бежав, кафяв и 
черен

бял, бежав, кафяв и 
черен

бял, бежав, кафяв и 
черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

ДВОЕН ― 32 mm ― ―

ТРОЕН 44 mm / 52 mm 40 mm 40 mm / 50 mm 40 mm / 50 mm

ЧЕТВОРЕН 56 mm ― 60 mm / 70 mm 60 mm 

АЛУМИНИЕВА КАПАЧКА  да да да да

ГАРАНЦИЯ / ПРОФИЛИ, 
ОБКОВ 
МОНТАЖ

2 г. 2 г. 2 г. 2 г.

ДЪРВО

РОЛПЛАСТ 
92 ММ

Легенда: * с предварителна заявка

ДЪРВО и АЛУМИНИЙ

РОЛПЛАСТ 
106 ММ

РОЛПЛАСТ
78 ММ

РОЛПЛАСТ 
92 ММ

TROCAL 76
с крило  
94 мм

Uw = 0.95 - 0.6 
W/m2K

Uw = 0.95 - 0.65 
W/m2K

Uw = 1.2 - 0.9 
W/m2K

Uw = 1.3 - 0.95 
W/m2K

Uw = 1.3 - 0.95 
W/m2K

34 - 46 dB 34 - 46 dB 34 - 44 dB 32 - 44 dB 32 - 44 dB

базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2 базисна

ActivPilot ActivPilot ActivPilot ProPilot/ActivPilot ProPilot

88 mm / 78 mm 76 mm / 67 mm 76 mm / 67 mm 70 mm / 66 mm 70 mm / 66 mm

116 mm 116 mm 116 mm 118 mm 118 mm

бяло, златен дъб, 
орех, тъмен дъб, 

сапели, антрацит + 
RAL

бяло, злaтен дъб, 
орех, махагон, тъмен 

дъб, антрацит, 
антрацит едностраннo 

+ RAL

бяло, златен дъб, 
орех, тъмен дъб, 
сапели, антрацит, 

едностранно антрацит 
+ RAL

бял, златен дъб, орех, 
тъмен дъб, aнтрацит, 
едностранно антрацит 

+ RAL

бял

да (каса + крило) да (на крилото) да (на крилото) да (на крилото) да (на крилото)

сив / черен сив / черен сив / черен сив / черен сив / черен

― 30 mm 30 mm 24 mm 24 mm

52 mm 44 mm 44 mm 38 mm ―

56 mm 66 mm ― ― ―

да / RAL / дървесна 
имитация

да / RAL / дървесна 
имитация

да / RAL / дървесна 
имитация не не

2 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.

PVC
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МАТЕРИАЛ

ТОПЛОИЗ-
ОЛАЦИЯ

Uw = 0.93 - 0.6
 W/m2K

Uw = 1.4 - 0.9 
W/m2K

Uw = 1.7 - 0.7 
W/m2K

Uw = 1.4 - 0.8 
W/m2K

Uw = 2.1 - 1.4 
W/m2K

ШУМО 
ЗАЩИТА дo 46 dB дo 48 dB 34 - 46 dB 36 - 42 dB 34 - 42 dB

СИГУР-
НОСТ базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2 базисна + RC2

ОБКОВ Schüco Schüco ActivPilot ActivPilot ActivPilot

РАЗМЕРИ НА 
ПРОФИЛА:

КАСА - ШИР. / 
ВИСОЧ. 90 mm / 64 mm 72 mm / 60 mm 75 mm / 59 mm 68 mm / 64 mm 60 mm / 58 mm

КАСА + КРИЛО 107 mm 96 mm 110 mm 115 mm 110 mm

ЦВЯТ RAL / дървесна 
имитация

RAL / дървесна 
имитация бял / по RAL  по RAL  по RAL

СРЕДНО 
УПЛЪТНЕНИЕ да да да да да

ЦВЯТ НА 
УПЛЪТНЕНИЯТА черен черен черен черен черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

ДВОЕН ― ― ― ― 24 mm 

ТРОЕН ― 44 mm 44 mm / 52 mm 44 mm 36 mm / 40 mm

ЧЕТВОРЕН 62 mm ―  FIX - 54 mm / 
Крило - 64 mm ― ―

АЛУМИНИЕВА 
КАПАЧКА ― ― ― ― ―

ГАРАНЦИЯ / 
ПРОФИЛИ, ОБКОВ 
МОНТАЖ

2 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.

АЛУМИНИЙ

Легенда: * с предварителна заявка

SCHÜCO 
AWS 90.SI+

SCHÜCO 
AW_72_CT

ETEM E-75 REYNAERS 
CS 77

ETEM E-45

PVC, дървени и алуминиеви первази

ВЪТРЕШНИ PVC ПЕРВАЗИ – Предлагат се в следните ши-
рини и цветове:

• 150 мм – бял, златен дъб, орех, сапели, тъмен дъб, RAL
• 200 мм – бял, златен дъб, орех, тъмен дъб, сапели, бор, 

сив, антрацит, RAL
• 250 мм – бял, златен дъб, сапели, тъмен дъб, орех, RAL
• 300 мм – бял, златен дъб, орех, RAL
• 380 мм – бял, златен дъб, RAL

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

Изборът на прозорец не се свежда единствено до 
избор на профил и стъклопакет. Съществуват ре-
дица аксесоари, които придават завършен вид на 
прозореца, а някои могат да бъдат възприети и 
като интериорно решение.

ВЪНШНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ И КОЗИРКИ 
Предлагат се в ширина 11 см, 15 см, 17 см,  
21 см, 23 см, 25 см, 28 см, 30 см, 34 см и 38 см.  
Стандартните цветове, които се поддържат са бял, 
кафяв 8014.
Съществува възможност за прахово боядисване по 
каталог на RAL.

ВЪТРЕШНИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО 
Размери в зависимост от ширината на зида, 
цветовата гама включва и боядисване по RAL.
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ActivPilot CONCEPT от Winkhaus (последно поколение обков за двуосови прозорци)

• ActivPilot е последното поколение обковна система, която предлага Ролпласт. Той съчетава 
най-съвременен дизайн и висока функционалност.

• ActivPilot е система, която позволява двуосо отваряне, 
доставяна стандартно във вариант на повишена степен на 
сигурност или така наречения противозломен обков, пред-
лаган на цената на стандартната конфигурация за едноо-
сови и двуосови прозорци. Това се обуславя от факта, че 
всички елементи по крилото на прозореца са с точки на 
заключване единствено от типа „секюрити с гъбовидна 
форма“ и постигането на по-високи степени на сигурност 
(RC1/WK1, RC2/WK2) се постига само чрез подмяната на на-
срещниците от обиконовени със секюрити такива, което е 
голямо предимство не само по отношение на цената, но и 
във все по-честите случаи на дооборудване при вече мон-
тирани прозорци до желаната от клиента по-висока степен 
на сигурност.

СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ RC2
Предназначена за лесно достъпни прозорци на сгради с голям риск от проникване на крад-
ци.Този вид заключване е защитен срещу отваряне с помощта на инструменти (отвертки, 
клещи, крикове и др.), като резултатите от тестовете показват, че минималното време за 
преодоляване на защитата при тяхното използване при клас на сигурност RC2 е 3 мин.

Прозорец GUARD HIGH SECURITY*
Изработен съгласно изискванията на стандарта за сигурност EN 1627-1630, клас RC2:

• Секюрити обков със степен на сигурност RC2
• Стъкло с покритие клас P4A съгласно стандарт ЕN356 - с 4 фолиа 4.4.4
• Лепене на стъклопакет към профил
• Поставяне на непрекъснат железен профил по цялата обиколка на касата
• Поставяне на ограничителни подложки, които не позволяват изместване на профила с 

помощта на инструменти
• Дръжка с ключ, която издържа натиск на 100 nm
• Монтаж със специални закрепващи елементи
• Ролпласт издава сертификат за сигурност. 

*Прозореца може да бъде изпълнен с обков activPilot PAD с 3D отваряне.

ОБКОВ

Минималните размери за вътрешни хелими и туинове по ширина и височина са 180 мм х 200 мм. 
Минималната дебелина на дистанционер, в който може да се поставят е 10 мм за алуминиeв 
дистанционер и 12 мм за PVC.
ТWIN системата и вътрешните хелими не са приложими за термопластичен TPS дистанционер.

ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ШПРОСИ

Декорация

Вътрешните декоративни шпроси са аксесоар към прозореца и при-
дават индивидуален стил и естетика на Вашия дом. С тях могат да се 
конструират фигури, които се поставят в стъклопакета и се закрепват 
към дистанционера. Предлагат се в различни размери и цветове.

Външните декоративни шпроси допълват екстериора на Вашата къща. Могат да бъдат от PVC или
дърво. В PVC вариант се предлагат с размери: 26 мм, 35 мм и 50 мм в следната цветова гама: бял,
златен дъб, орех, сапели, тъмен дъб, антрацит и боядисване по RAL.

Декоративните шпроси от дърво се предлагат от размер 24 мм до 50 мм.
Налични цветове: транспарантни лакове и боядисване по RAL.

Декоративни шпроси 8 мм
Налични цветове: бял, златен, сребро мат + RAL едностранно и 
двустранно

Декоративни шпроси 18 мм
Налични цветове: бял, златен дъб, тъмен дъб, махагон, орех + RAL 
едностранно и двустранно

Декоративни шпроси 26 мм
Налични цветове: бял, златен дъб, тъмен дъб, орех + RAL 
едностранно и двустранно

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ 
ШПРОСИ
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За PVC, алуминиеви, дървени прозорци и балконски врати

инокс инокс инокс инокс антрацит
7016

TOULON SECUFORTE

HARMONY

THEMA SARA CHIARA TANJA

NEW YOURK SECUSTIK

ЛУКСОЗНИ ШНАПЕРИ

сив
9007

кафяв
8707

черен 
мат

бял бронзе
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ActivPilot Comfort PADK
(обков за успоредно отваряне)

Ситемата ActivPilot PADK съчетава в едно до-
казалата се концепция на комбинирания обков 
с иновативно – функционалната технология на 
отваряне с успоредно изнасяне на крилото 
пред касата. По този начин крилото може да 
се отваря не само по вертикална и хоризон-
тална ос, но се дава възможност и за отваря-
не с 6мм успоредно изнасяне на крилото пред 
касата, което придава допълнителна стойност 
на Вашите прозорци, чрез възможността за 
естествена вентилация и гарантирана сигур-
ност на помещението – до степен на сигурност 
( RC2 /WK2).

обков

На базата на модулната система ActivPilot, Ролпласт предлага напълно нова концепция обков 
ActivPilot PADK, който позволява успоредно изнасяне на крилото на 6 мм пред касата, по целия 
периметър на прозореца. По този начин се осигурява непрекъснато и естествено проветряване 
на помещенията. Наред с вентилацията, Ролпласт не пренебрегва и нарастващата нужда от про-
тивозломна защита, като дава възможност дори и при успоредно отворено крило да се достигне 
най-високия клас на сигурност – RC2 /WK2. Това гарантира едновременно проветряване на 
жилището и противозломно защитени прозорци или балконски врати.

ИНОВАТИВНО – 6 мм разстояние успоред-
но между крилото и касата на прозореца.

УДОБНО – естествена и сигурна вентила-
ция на помещенията през всички сезони.

СИГУРНО – дори и при успоредно отваря-
не на крилото, системата е подсигурена и 
сертифицирана срещу взлом, по същия си-
гурен начин, както при напълно затворен 
прозорец.

обков И Дръжки

ActivPilot SELECT
(скрит обков)

Напълно скритият обков за прозорци, отваряеми по вер-
тикална и хоризонтална ос - ActivPilot Select отговаря 
на високите изисквания за дизайн както и за прозорци с 
големи размери и тежки крила. Системата е пригодена 
за тегло на крилата до 150 кг. Тя може да се използва 
при всички прозорци с монтажен канал за обкова от 16 
мм и сплощ до 3 м≤ .
ActivPilot Select се предлага за прозорци от PVC, алуми-
ний или дърво.

• Опционално: капачки във всички предлагани при про-
изводството на прозорци цветове.

• Лесен и функционален реглаж. Регулирането на за-
ключващите точки е без каквито и да е инструменти.

бронзе

бяло

кафяв
8707

бял сив
9006

черен мат

кафяв
8707

бронзе титан

бял 
с ключ

бял
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СИСТЕМИ 
ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“
СИСТЕМИТЕ ТИП ПЛЪЗГАНЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО РЕШЕНИЕ ПРИ:

• Остъкляване на тераси
• Преграждане на многофункционални помещения
• Преграждане на площи за ресторанти и заведения
• Зимни градини

Основно предимство на всички варианти за плъзгане е, че спестяват 
пространство.
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AL AL PVC AL ALPVC PVCМАТЕРИАЛ ДЪРВО ДЪРВО
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SCHÜCO 
ASE 80.HI

PREMILINE ETEM E-1600ETEM E-50
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PREMIDOOR 88 PREMIDOOR 76
PREMIDOOR 76 LUX

ТИП

РОЛПЛАСТ 92 ММ
НА92 ММ

IV 78
 НА78 ММ

ETEM ЕS 70

Плъзгане с повдигане Плъзгане стандарт

PREMILINE ETEM E-1600ETEM E-50

ТОПЛОИЗОЛА-
ЦИЯ

Uw = 1.1 - 0.7  
W/m2K

Uw = 1.2 - 0.7  
W/m2K

Uw = 1.0 - 0.8 
W/ m2K

Uw = 1.4 - 1.1
 W/ m2K

ШУМОЗАЩИТА 32 - 39 dB 32 - 44 dB 34 - 36 dB 32 - 39 dB

СИГУРНОСТ базисна базисна базисна базисна

Uw = 0.99 
W/m2K

Uw = 1.6 - 1.1
W/m2K

Uw = до 2.6 
W/(m²K)

Uw = до 1.45 
W/m2K ―

 дo 45 dB 32 - 36 dB ― ― ―

базисна + RC2 базисна базисна базисна базисна

ОБКОВ HauTau HauTau HauTau HauTau

РАЗМЕРИ НА 
ПРОФИЛА:

ПРАГ - ШИР. /  
ВИСОЧ. 184 mm / 50 mm 184 mm / 56 mm 207 mm / 65mm 179 mm / 50 mm

ПРАГ + КРИЛО 194 mm 153 mm 150 mm 150 mm

ЦВЯТ
цветове по РАЛ, 

дървесни цветове и 
транспарантни

цветове по РАЛ, 
дървесни цветове и 

транспарантни

бял, златен дъб, 
орех, антрацит, 

едностранно 
антрацит, RAL

бял, златен дъб, 
орех, антрацит, 

едностранно 
антрацит, RAL

СРЕДНО 
УПЛЪТНЕНИЕ не не да да

ЦВЯТ НА 
УПЛЪТНЕНИЯТА

бял, бежав, кафяв и 
черен

бял, бежав, кафяв 
и черен сив / черен сив / черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

ДВОЕН ― IV78 mm - 32 mm
НА78 mm - 30 mm ― ―

ТРОЕН IV92 mm - 44/52 mm
HA92 mm - 40/50 mm

IV78 mm - 40 mm
НА78 mm - 40/50 mm 50 mm 44 mm

ЧЕТВОРЕН IV92 mm - 56 mm
HA92 mm - 60 mm ― ― ―

АЛУМИНИЕВА 
КАПАЧКА да / RAL да / RAL да / RAL да / RAL

ГАРАНЦИЯ /  
МОНТАЖ 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.

Schüco HauTau Winkhaus GU системен

180 mm / 40 mm 168 mm / 48 mm
167 mm / 25 mm 80 mm / 61 mm 124.8 mm / 45 mm 40 mm / 44 mm

172 142 mm или 133 mm 137 mm 127.5 mm 99 mm

Дървесна имитация, 
RAL

Дървесна имитация, 
RAL

бял, златен дъб, 
орех, RAL по RAL бял / по RAL

― ― не не не

черен черен сив / черен черен черен

― ― 24 mm 24 mm 18 mm

52 mm 44 mm / 50 mm ― ― ―

56 mm ― ― ― ―

― ― ― ― ―

2 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.

Плъзгане с повдигане
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PREMISLIDE 76 ЕТЕМ Е-39

PVC AL

ЕТЕМ Е-39

ХАРМОНИКА
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 SCHÜCO AL 80 FD.HI 

МАТЕРИАЛ

ТИП

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Uw = 1.4 - 1.1 W / m2K Uw = 1.3 W / m2K ―

ШУМОЗАЩИТА 32 - 39 dB  дo 47 dB 36 - 36 dB

СИГУРНОСТ базисна базисна + RC2 базисна

ОБКОВ Sigenia Schüco системен

РАЗМЕРИ НА 
ПРОФИЛА:

ПРАГ - ШИР. /  
ВИСОЧ. 156 mm 80 mm / нисък праг Zero 26 mm / 53 mm

ПРАГ + КРИЛО 166 mm от 112 до 134,5 mm от 77 до 101 mm

ЦВЯТ бял, златен дъб, орех, 
RAL

Дървесна имитация, 
RAL по RAL

СРЕДНО 
УПЛЪТНЕНИЕ да, с две уплътнения ― не

ЦВЯТ НА 
УПЛЪТНЕНИЯТА сив / черен черен черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

ДВОЕН 32 mm ― 24 mm

ТРОЕН 44 mm 52 mm ―

АЛУМИНИЕВА 
КАПАЧКА да / RAL ― ―

ГАРАНЦИЯ /  
МОНТАЖ 2 г. 2 г. 2 г.

Плъзгане
 с притискане

Изработва се от: 
PVC профили – Трокал 76 мм, Трокал 88,: 
Профили от дърво – IV78, HA78, IV92, HA92; 
Алуминиеви профили – Etem ЕS 70, Schüco 
ASE 80.HI

Възможност за изработка на големи 
размери – до 6,5 м ширина с максимален 
размер на крило 2,6 м височина:
• Профил дърво – до 4 м
• AL – до 3,1 м
• Premidoor 88 mm бял цвят 2,9 м,  

фолиран 2,7 м
• Premidoor 76 mm бял цвят 2,6 м,  

фолиран 2,4 м

Високи стойности на топлоизолация –  
Uw 1.3 – 0.8 W/ m2K, в зависимост от вида на 
стъклопакета;

Възможности за монтаж – препоръчва се за 
витрина към градина на къщи (зимни и летни 
градини), заведения;

Гаранция – 5 години за монтаж;

Възможна опция от външната страна да се 
постави дръжка мида.

сив цвят бял цвят черен мат дръжка 
мида

ДРЪЖКИ

ПЛЪЗГАНЕ С ПОВДИГАНЕ
HEBE-SCHIEBE
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ДРЪЖКИ

Предимство е изработката в големи 
размери - ширина до 6.4 м и височина до  
2.4 м за PVC и дървени профили и до 2,8 м за 
алуминиеви.

Възможности за цветове от PVC профили в 
23 цвята, от които се поддържат на склад  
3 цвята: бял, златен дъб, орех, с възможност 
за едностранно (отвътре и отвън) и 
двустранно фолиране по поръчка;

Избор на цвят по каталог на RAL за 
алуминиевите профили и боядисване в 
дървесни декори;

Високи стойности на топлоизолация –  
Uw до 1.0 W/ m2K, в зависимост от вида на 
стъклопакета;

Гаранция – 5 години за монтаж;

Изработва се от PVC система 76 mm, системи 
дърво IV78 mm, IV92 mm, HA78 mm и HA92, 
както и от алуминиев профил, системи Etem 
E39 и Schüco ASS 80 FD.HI. 

бронзе сив 
9006

инокс инокс

инокс инокс

кафяв
8707

бял 
с ключ

бял

THEMA SARA

CHIARA TANJA

NEW YOURK SEQUSTIK

антрацит
7016

TOULON SECUSTIK

сив
9007

кафяв
8707

черен
мат

бял бронзе
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ПЛЪЗГАНЕ ТИП „ХАРМОНИКА“
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Изработва се от: 

PVC – Трокал 70мм, 76мм, 88мм 
Дърво – IV 78мм, HA 78мм, IV 92мм  
Алуминиеви системи с прекъснат термомост 
– Е-45, Е-75, Schüco AWS 90.SI+ и AWS 75.SI+;

Предимство е изработка в големи размери – 
ширина на крилото до 1.60 м и височина  
до 2.40 м. Това позволява изработката на 
позиции, чиято отваряема част е с ширина  
до 3.20м;

Възможност за цветове по каталог, едно-
странно или двустранно фолиране и боядис-
ване по RAL 

Избор на цвят по каталог на RAL за алуми-
ниевите профили и боядисване в дървесни 
декори;

Високи стойности на топло- 
изолация – Uw до 1.0 W/ m2K, в зависимост 
от избора на профил и стъклопакет;

Гаранция – 5 години за монтаж;

ДРЪЖКИ
за базов обков

ДРЪЖКА 
за по луавтоматичен 
обков 

бял
цвят

бял
цвят

кафяв 
цвят

кафяв 
цвят

ПАРАЛЕЛНО ПЛЪЗГАНЕ
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Изработва се от алуминиеви системи ETEM 
E – 1600, без прекъснат термичен мост и 
ETEM E – 50, с прекъснат термичен мост;

Поставят се пълнежи от единични стъкла с 
дебелина 8 мм, стъклопакети дебели 18 мм 
или 24 мм, и термопанели;

Възможности за цветове по каталог;

Избор на цвят по каталог на RAL за 
алуминиевите профили и боядисване в 
дървесни декори;

Монтира се за остъкляване на тераси и 
преграждане на помещения;

Алуминиева система ETEM E 1600 e с ниски 
стойности на топлоизолация и не уплътнява 
напълно.

Гаранция – 2 години за монтаж;

КЛИК-ЛОК ЗА ПРОЗОРЦИ ТИП ПЛЪЗГАНЕ

бял цвят

с ключ

черен цвят

без ключ

*предлагат се в цветове бял и черен

Дръжка вкопаема 

/за PVC плъзгане/
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ПЛЪЗГАНЕ СТАНДАРТ
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ЗИМНИ ГРАДИНИ 
ОТ ДЪРВО 
И АЛУМИНИЙ
ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОЗОРЦИТЕ НА ЗИМНАТА ГРАДИНА

• Сигурност
• Топлоизолация
• Звукоизолация
• Възможност за изработка със самопочистващо се стъкло и стъкло  

със слънцезащитно фолио
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Остъкляване на зимните градини
Зимните градини се остъкляват със стъклопакети по страничните и покривните части, като 
стъклопакетите на покривната част са специални – закалени стъкла и триплекс (фолирани 
стъкла), които осигуряват здравина на стъклопакета, устойчивост на променливите ат-
мосферни условия – градушка, сняг, дъжд. За предпазване от слънчеви лъчи се използват 
високоенергийни стъкла с нисък соларен фактор и нискоемисийни стъкла за запазване 
топлоизолация.

Изолиране от проникване  
на вода и влага
Много важна и съществена част от добрата 
функционалност на зимната градина е не-
пропускането на теч от покрива и влага.
При изготвяне на проект за зимна градина 
е изключително важно да се вземе под вни-
мание и изпълнението на всички допълни-
телни аксесоари за цялостната завършена 
визия и защита на зимната градина, като – 
завършващи детайли (обшивки), хидроизо-
лационни детайли, улуци и т.н
Възможности за допълнително оборудва-
не със тенти, щори – модели проектирани 
конкретно за зимни градини и стъклени по-
криви.

ПЕРГОЛА 
PERGOLA системите 
носят функционал-
ност и стил на външни 
пространства, което 
ги прави фантастичнa 
опция, когато искате 
да защитите външна 
зона от дъжд, вятър 
и топлина през цяла-
та година. Водоустой-
чивата, огнеупорна 
материя предпазва от 
вредна и неудобна UV 
светлина и топлина, 
запазва дъждовната 
вода от пространство-
то, което защитава. 
Вятърустойчивостта е гарантирана до клас 6 съгласно UNI PR EN13561. Влагаконденза-
цията върху плата е естествено явление и не трябва да се счита за недостатък. Конструк-
цията на PERGOLA е прахово боядисан алуминий, оборудвана с поддържащ боядисан 
алуминиев улук. Страница 100х130 мм, водачи и дренаж за вода, интегрирани в крака. 
Предлага се в стенен монтаж (silver), таван или самоносеща се конструкция от алуминиеви 
кутии 120х120 мм. За правилното оттичане на водата трябва да бъде монтиран с минима-
лен наклон 8%.

БИОКЛИМАТИК
Това е система с алуминиеви подвижни 
ламели, които се регулират на 80 гра-
дуса с възможност на избор на поската. 
Задвижването е с мотор и дистанцион-
но управление. Чрез своето отварящо 
действие се улеснява циркулацията на 
въздуха и освобождаването на топли-
ната. В резултат на това под тази кон-
струкция се установява по-свежа дина-
мика на въздушния поток, осигурявайки 
комфорт въпреки топлината на открито. 
Конструкцията на Climax се състои от 
висококачествен, прахово боядисан алу-
миний с максимална стабилност. Затво-
рените ламели са проектирани за нато-
варване от вятър от 1,1 kN/m2. Climatic 
има максимална товароносимост до  
250 kg/m² или максимално натоварване 
от сняг 60 kg/m². Максималната височи-
на на конструкцията е 300 см.

МОДЕЛИ ЗИМНИ ГРАДИНИ

Кой материал е най-подходящият за изработка на зимна градина?
Дървото е най-важният строителен материал за зимната градина. Използва се тройно слепен 
дървен материал. Предимство: профилите не се изкривяват и издържат на по-големи натоварва-
ния. Дървесината изолира топлината по-добре от всеки друг материал. 
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ЕДИНИЧНО 
БЯЛО СТЪКЛО 4 5.8 — 23 69 86 90 8

БЯЛО / БЯЛО 24 2.7 2.6 31 54 80 83 15

БЯЛО / НИСКОЕМИСИЙНО 24 1.4 1.1 31 34 65 82 11
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО+ /

ЛАМИНИРАНО 24 1.4 1.1 33 33 37 70 13

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО + / БЯЛО 24 1.3 1 31 25 37 70 13

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО+ / БЯЛО /  

НИСКОЕМИСИЙНО

30 1 0.9 28 15 54 74 14
38 0.9 0.70 29 15 35 64 15
40 0.8 0.60 32 15 35 64 15
44 0.7 0.50 32 15 35 64 15
52 0.7 0.5 31 15 35 64 15

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ 
НИСКОЕМИСИЙНО / БЯЛО /  

НИСКОЕМИСИЙНО

30 1.1 0.9 28 20 54 74 14
38 0.9 0.70 29 20 54 74 14
40 0.8 0.60 32 20 54 74 14
44 0.8 0.60 35 20 54 74 14
52 0.7 0.5 31 19 54 74 14

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО+ / БЯЛО / 

НИСКОЕМИСИЙНО /
НИСКОЕМИСИЙНО

56 0.59 0.44 30 11.1 0.33 59.4 18
58 — 0.42 — 19 32 58 17
64 0.51 0.38 31 11.1 0.33 59.4 18
66 0.49 0.35 32 11.1 0.33 59.4 18
70 0.46 0.35 33 9.2 0.32 58.1 17
80 0.42 0.32 36 8.6 0.32 57.4 17

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ 
НИСКОЕМИСИЙНО / БЯЛО /  

НИСКОЕМИСИЙНО /
НИСКОЕМИСИЙНО

56 0.60 0.44 30 18.3 0.48 67 17
58 — 0.43 — 18 48.5 67 17
64 0.52 0.38 31 18.3 0.48 67 17
66 0.51 0.37 32 18.3 0.48 67 17
70 0.47 0.34 33 18.3 0.48 67 17
80 0.43 0.32 36 17 0.48 67 17
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СТЪКЛОПАКЕТИ СТЪКЛОПАКЕТИ

Стъклопакети
За да е с добри технически показатели един стък-
лопакет трябва да има две степени на уплътнение.
Двубариерният стъклопакет се състои от дистанцио-
нерна рамка, напълнена с абсорбент (молекулярно 
сито), върху която двустранно се полага бутил, слу-
жещ, като бариера против преминаване на водни 
пари (първа степен на уплътнение). Втората бариера 
е външното уплътняване на пространството между 
стъклата и дистанционера с полисулфид.

Дистанционерът служи за разделяне 
на определено разстояние на стъклата, 
а затворената вътре заедно с въздуха 
влага при производството на стъклопа-
кета се поглъща от абсорбента, с който 
е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет 
не може да проникне влага отвън и не 
може да се образува конденз между 
стъклата.

Стъклопакетът е около 80% от площта на 
целия прозорец и влияе най-много върху 
изолационните характеристики на про-
зореца – топлоизолация U ( W / m2 K ),
Шумоизолация R (d B), слънцезащита 
или соларен фактор g (%), светлопропу-
скливост ( % ).

1. Въздушна камера
2. Стъкло

3. Дистанционер
4. Абсорбент (поглъща влагата)

5. Бутил (бариера за водните пари)
6. Външен уплътнител (полисулфид, полиуретан, силикон)

ДВОЕН 
СТЪКЛОПАКЕТ

ТРОЕН 
СТЪКЛОПАКЕТ

ЧЕТВОРЕН 
СТЪКЛОПАКЕТ

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Стъклопакетът е конструкция 
от две или повече стъкла, между 
които има въздушно простран-
ство, образувано от различни по 
размер дистанционери и затво-
рено херметично.

Шумоизолация (Rw) – индексът 
Rw измерва осреднената зву-
кова изолация на стъклопаке-
та. Колкото по-висока е стой-
ността на този индекс, толкова 
по-добра е шумоизолацията.

UV (%) – преминаване на ул-
травиолетови лъчи, водещи 
до избледняване на боите. 

Соларен фактор (%) – сума-
та от директно преминалата 
слънчева енергия и онази част 
от абсорбираната от стъклото 
енергия, която се излъчва към 
вътрешното пространство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЪКЛОПАКЕТА

Коефициент на топлопреминаване (Ug) – показва количеството топлина, което преминава за 
единица време през 1 кв.м. остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между меж-
ду помещението и външната околна среда ( Ug = W / m2 K). Това е най-важната характеристика 
за един стъклопакет, колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина 
и са по-малки разходите за отопление.

Външна рефлекция (%) – количеството на отразената светлина от стъклопакета. Колкото по-го-
лям е (%) на отражателност на стъклото, толкова по-голяма е и неговата огледалност. Трябва да 
се има предвид, че външната рефлекция зависи от разликата в осветеността между помещението 
и околната среда. Когато вътре е осветено, а отвън е тъмно, се намалява видимостта навън.

Колкото по-голямо е директното отразяване 
на слънчевата енергия от стъклото, толкова 
по-нисък е соларният фактор и по-малки раз-
ходите за климатизация през летните месеци.

Светлопропускливост (%) – преминаване на 
естествената светлина. Колкото е по-малка 
стойността в %, толкова по-тъмно е в помеще-
нието.

Забележка: Високоенергийното стъкло+ е Planistar SUN PLUS от Saint-Gobain 
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HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР

дистанционер или „топъл кант“ за стъклопакети се употребява, когато вместо масово използва-
ния алуминиев дистанционер, се използва такъв с подобрени топлоизолационни характеристики. 
High selective дистанционера на Ролпласт е от PVC или неръждаема стомана, поради факта, че 
тези материали са с по-малка топлопроводимост. При прозорци със стъклопакети High selective 
дистанционер може да се постигне намаляване на коефициента на топлопреминаване с около 
7 %, като същевременно се намали риска от образуването на конденз и мухъл по вътрешната 
страна на прозорците.

Uw – коефициент на топлопреминаване на прозореца
Ug – коефициент на топлопреминаване на стъклопакета
Uf – коефициент на топлопреминаване на профила (каса и крило)
Yg – линеен коефициент на топлопреминаване на дистанционера
Ig – обща дължина на дистанционера

Ag – обща площ на стъклото
Af – площ на профила (каса и крило)
Uw – се пресмята по формула (1)
Ug – се предоставя от прозиводителя на стъкла
Uf – се предоставя от прозиводителя на профили

Формула за определяне коефициента на топлопреминаване на готов прозорец

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПРОЗОРЕЦ

 AgX Ug + AfX Uf + Ig x Yg
        Ag + Af               (1)
Uw =

HIGH SELECTIVE

Коефициентът 
наплопреминаване 

Uw, W/ m2 K,
в зависимост от 

избора на  
дистанционер

ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
Ug = 1.1 W/ m2 K

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
Критична външна температура за образуване на конденз при стайна темпе-

ратура = 20˚C, с влажност на въздуха = 50%

Ug = 0.6 W/ m2 K Ug = 0.5 W/ m2 K
Двоен стъклопакет  

24 mm
Ug = 1.1 W/ m2 K

Троен стъклопакет  
40 mm

Ug = 0.6 W/ m2 K

Троен стъклопакет  
50 mm

Ug = 0.5 W/ m2 K

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан-
ционер

High 
Selective

PVC прозорци 88 mm
Uf = 1.0 W/ m2 K

– – 0.96 0.85 0.90 0.78 – – -5 -14 -6 -16

PVC прозорци 70 mm
Uf = 1.3 W/ m2 K

1.30 1.20 – – – – -2 -10 – – – –

Алуминиеви прозорци
Uf = 1.8 W/ m2 K

1.60 1.50 – – – – -2 -10 – – – –

Дървени прозорци 
78 mm

1.20- 1.40 1.20- 1.40 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00 0.70 - 0.95 0.70 - 0.95 – – -5 -14 -6 -16

Коефициентът 
наплопреминаване 

Uw, W/ m2 K,
в зависимост от 

избора на  
дистанционер

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ Критична външна температура за образуване на конденз при стайна температура = 20˚C, с влажност на въздуха = 50%

Ug=0.42 W/m2K /за PVC 88mm/
Ug=0.38 W/m2K /за Ал 75 мм/

Ug=0.36 W/m2K /за дърво/

Четворен стъклопакет
58 mm, Ug = 0.42 W/m2K

Четворен стъклопакет
64 mm, Ug = 0.38 W/m2K

Четворен стъклопакет
66 mm, Ug = 0.36 W/m2K

High Selective High Selective High Selective High Selective

PVC прозорци 88 mm
Uf = 1.0 W/ m2 K

0.74 -20 – –

Алуминиеви прозорци
Uf = 1.8 W/ m2 K

0.9 – -24 –

Дървени прозорци 
78 mm

0.7 – – -19

Видове дистанционери:
• AL дистанционер  

– 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 и 
   24 мм 
– 6 мм – само по заявка

• HS черен (използва се при стъклопа-
кети с хелими и декоративни шпроси) 
– 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм

• TPS дистанционер - НОВО -
– TPS дистанционер се позиционира като 
продукт с най-добрите линейни показате-
ли на термична пропускливост, предлагани 
днес, като гарантира превъзходен комфорт 
в помещенията, отлична енергийна ефектив-
ност и изключително ниски емисии на CO2.  
– Най-отличителната му особеност е фактът, 
че той много бързо прилепва от двете страни 
на стъклото веднага след нанасяне и осигу-
рява оптимална адхезия към втори бариерен 
уплътнител.
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ШУМОИЗОЛАЦИЯ ШУМОИЗОЛАЦИЯ

Наред с топлоизолационните свойства на стъклопакетите и защитата от проникване с взлом, шу-
моизолацията е много важна и все по-актуална характеристика на стъклата и стъклопакетите, 
като материали в съвременното строителство. Шумоизолацията на стъклопакета е показател за 
степента на поглъщане на звуковите вълни. Акустичните свойства на даден прозорец се измер-
ват със стойността на шумоизолацията Rw в d B (логаритмична децибелна скала).

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума  
при конкретни стойности на шумоизолацията:

3 dB – едва доловим шум

10 dB – шумът намалява с 50%

20 dB – шумът намалява с 75%

30 dB – шумът намалява с 88%

40 dB – шумът намалява с 94%

ШУМОИЗОЛАЦИЯ

На база европейските стандарти, Ролпласт препоръчва за жилищни сгради, училища и болници в 
близост до натоварени улици и оживени кръстовища да се използват прозорци с шумоизолация 
над 37 dB, а за такива в близост до магистрали, летища и индустриални райони, шумоизолацията 
на прозорците да бъде над 41 dB. 

Добра звукова изолация  
се постига чрез:

* използване на ламинирани 
стъкла със специално 
шумопоглъщащо фолио;

* ламинирани стъкла

* несиметрична композиция 
на стъклата - комбинация от 
стъкла с различна дебелина 
(напр. 6+4 mm ) води до 
по-добро поглъщане на 
резонансните трептения;

ЗАБЕЛЕЖКА: 
C (dB) е корекцията когато източникът на шум е: бърз трафик, бърз железопътен трафик, близост до летище 
или детска 
Ctr (dB) е корекцията, когато източникът на шум е: градски трафик, музика, бавен железопътен трафик, прели-
тащи самолети.

СТЪКЛОПАКЕТ КОНФИГУРАЦИЯ ГАЗ ШУМОИЗОЛАЦИЯ Rw(C,Ctr),dB

ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

24* 4 / 16 / 4 Argon 31 (-1; -4)

24 6 / 16 / 4 Argon 33 (-1; -4)

24 6 / 14 / 4 Argon 33 (-1; -4)

24 4 / 12 / 44.2 Argon 35 (-2; -6)

30* 6 / 16 / 44.2 SR Argon 42 (-2; -7)

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

38 4 / 14 / 4 / 12 / 4 Argon 29 (-1; -5)

38 6 / 12 / 4 / 10 / 6 Argon 33 (-2; -5)

38 4 / 12 / 4 / 12 / 33.2 Argon 34 (-2; -5)

38 33.2 / 12 / 4 / 10 / 33.2 Argon 35 (-3; -7)

38 4 / 10 / 4 / 12 / 44.2 SR Argon 38 (-2; -6)

44* 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 32 (-1; -5)

44 6 / 14 / 4 / 16 / 4 Argon 34 (-2; -6)

44  6 / 14 / 4 / 14 / 6 Argon 34 (-3; -7)

44  4 / 14 / 4 / 14 / 44.2 Argon 36 (-2; -6)

44*  6 / 12 / 6 / 12 / 44.2 Argon 40 (-2; -6)

44  33.2 / 14 / 4 / 14 / 33.2 Argon 36 (-3; -8)

44  44.2 / 12 / 4 / 14 / 33.2 Argon 39 (-2; -6)

52  55.2 / 14 / 6 / 12 / 44.2 SR/SR Argon 46 (-2; -7)

52  8 / 16 / 4 / 14 / 55.2 Argon 42 (-2; -5)

четворен СТЪКЛОПАКЕТ

56 4 / 14 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 33 (-1, -4)

56 6 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 35 (-2, -5)

64 6 / 14 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 35 ( -2, -6)

64 3.3.2 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 37 (-3, -7)

66 6 / 16 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 35 (-1, -5)

66 33.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 37 ( -2, -5

66 44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 SR Argon 44 (-2-, 7)

66 44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 37 (-3, -5)

ВАЖНО:
Стойностите на dB за обозначените със* дебелини на стък-
лопакет са получени при изпитване в лабораторни условия 
съгласно стандарт EN 12758.
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СИСТЕМИ 
ОТ СТЪКЛО

ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ

ПРЕГРАДИ

ДУШ КАБИНИ

СТЪКЛЕНИТЕ СИСТЕМИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО РЕШЕНИЕ ПРИ:

• Остъкляване на тераси
• Преграждане на големи търговски площи и бизнес офиси
• Разделяне на мокро от сухо помещение
• Преграждане на магазини и бани
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ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ И ЗАВЕДЕНИЯ
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ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ И ЗАВЕДЕНИЯ
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Плъзгащата се система RSG 106 
е най-подходящият дизайн сред 
решенията за външно остъклява-
не със своята лесна инсталация, 
лекота на използване, безопас-
ност и стилен външен вид. Без да 
се влияете от външните условия, 
можете бързо да трансформи-
рате отворените пространства в 
затворени пространства и отново 
откритите пространства, когато 
пожелаете.

Системата позволява максима-
лен размер на касата в ширина 
6000 мм и 2600 мм височина.

Максимален брой на използвани крила е 5, като размерите им трябва да спазват съотноше-
нието на височина крило към ширина 2,5/1.

Използва се единствено закалено стъкло 8 мм в цветове бяло, бронзе, зелено и мат.Алуми-
ниевите порфили могат да бъдат боядисани в цвят по RAL или дървесна имитация.

Всички компоненти, използвани в системата, са гарантирано устойчиви на ръжда.

Това е система, която може лесно да се прилага в жилища, обществени места и предприя-
тия.

Иновативно решение за 
екстериор на Вашия дом

Стъклената хармоника се състои 
от два хоризонтални алуминиеви 
профила, монтирани върху тавана, 
парапета или подовите конструкции на 
балкона. Към профилите се закрепват 
безрамкови закалени стъкла. Тези 
стъкла с дебелина 8 mm задъжително 
закалени, изключително устойчиви, 
но много лесни за плъзгане и сгъване. 
Първото стъкло се отваря лесно 
само с повдигане на дръжката. След 
като първият е отворен, е лесно да 
плъзнете другите стъкла и да ги 
сгънете също към стената.

Системата за безпрофилно балконско остъкляване RFG46 e разработена, за да 
създадат специфично пространство, защитено от вятър, дъжд, шум и други смущаващи 
елементи, като същевременно оставят гледката навън безпрепятствена.
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Изпълняват се с ламинирано или закалено /прозрачно или орнаментно стъкло/. Намират 
приложение при преграждане на големи офис сгради, магазини, бани и др.

ПРЕГРАДИ
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Иновативно решение за 
преграждане на магазини 
и офиси
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Варианти на душ кабини с четири крила. 
Възможна изработка със закалено стъкло 
8 мм.

схеми ДУШ КАБИНИ

Изработват се от 6 мм и 8 мм закалено стъкло, орнаментно или стъкло със специално по-
критие за предотвратяване от появата на петна от варовик, сапун и др.

Обкова включва: дръжки, панти, държачи, алуминиеви профили, силиконови уплътнения.
Различни видове схеми на изпълнение за изработка на душ кабини според конкретно за-
дание.

СХЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ДУШ КАБИНИ

ДУШ КАБИНИ

Стъкла

Душ кабините могат да се изработят с размери и форми по ваше желание. Те са практичния 
начин за разделяне на мокро от сухо помещение

СТЪКЛО SHOWER PROTECT

SHOWER PROTECT е направено от чисто 
стъкло, върху което е нанесено невидимо 
защитно покритие, благодарение на което се 
постига висока степен на прозрачност и не-
утрален вид. Независимо от дебелината на 
стъклото SHOWER PROTECT не влияе върху 
възприятието на цветовете от интериора.

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА ЗА ДЪЛГО-
ТРАЙНА ПРОЗРАЧНОСТ:
Ден след ден, стъклото е защитено от ко-
розия, което елиминира побеляването и за-
пазва безупречния му изглед за по-дълго 
време. 

СТЪКЛО ПО-ЛЕСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ:
Водата лесно се плъзга по повърхността, 
което намалява отлаганията на котлен ка-
мък и мръсотия. Всички натрупани отлага-
ния се почистват много по-лесно в сравне-
ние с обикновено, необработено стъкло. 

ВИСОКОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ: 
Изключителните качества на SHOWER 
PROTECT се дължат на финото покритие на 
стъклото. То е много устойчиво и последва-
щи индустриални обработки на стъклото не 
водят до загуба на неговите свойства.

прегради за бани

ДУШ КАБИНИ
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Крепи

Линии

Химически мат

Пойнт

Ленс

Рей

Каре
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Вертикалното стъклено плъзгане е иновативна система, 
с която може да се създават отворени или затворени 
пространства без да се заема допълнително място и 
позволява ефективна вентилация без риск за сигурността. 
Силните вериги на подвижна система гарантират 
най-висока сигурност и дълготрайност с минимална 
поддръжка. Използва се двоен стъклопакет 24 мм. 
Максималните размери на конструкцията са 3 м ширина 
и 3 м височина. Заключващата структура на панелните 
профили и изолационните четки, които се използват 
от всички страни на системата, осигуряват най-висока 
изолация. Здравата структура на профила, дизайн на 
панела и заключване между панелите позволяват най-
висока устойчивост на вятър и сигурност. Задвижването 
е ръчно или автоматизирано, като моторът е с мощност 120 Nm – 275 кг който е скрит в кутията, 
осигурява плавно и добре пропорционално движение на панелите. Панелите могат или да се 
събират отгоре, за да създадат зона за проход без праг, или отдолу.

ДРЪЖКИ

Телескопичен държач 
270мм-450мм

Конектор тръба 
стъкло краен

Дръжка от масивен 
месинг, покритие хром

Дръжка 
152 мм х 458 мм

Конектор тръба 
стена

ПАНТИ

Панта за душ кабина 180° 
за монтаж стъкло-стъкло

Панта за душ кабина 90° 
за монтаж към стена 

Панта за душ кабина 
за монтаж към стена

Панта за душ кабина 135° 
за монтаж стъкло-стъкло

Дръжка от масивен 
месинг, покритие хром

ДЪРЖАЧИ

ДУШ КАБИНИ вертикално стъклено плъзгане
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вертикално стъклено 
плъзгане



50 51

ПАРАПЕТИ И 
СТЪКЛЕНИ КОЗИРКИ
Стъклените парапети са добро дизайнерско решение за задоволяване 
на нуждите Ви от промяна. Използват се както за вътрешни, така и за 
външни условия. Подходящи са за стълбища, преграждане на помеще-
ния, балкони и други.
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Препоръчетелно използване за новостроящи се сгради и френски прозорци на панелни бло-
кове. Монтират се пред отваряемите крила на касата на прозореца. 
За PVC позорци за максимално укрепване е необходимо захващане към армировката на 
касата с винтове за желязо.
Препоръчва се използване на бързосъхнещо лепило върху закрепващите винтове, за да се 
предотврати тяхното развиване.
Минимална височина е 105 см от ниво готов под. Над 20 м височина (над 7 етаж) минималната 
височина от готов под е 120 см.

ПАРАПЕТИ ЗА МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЦИ

• Стилен прав дизайн
• Възможност за изработка с ламинирани и/

или закалени стъкла до 16 мм дебелина
• Възможна интеграция дори след инстали-

ране на прозореца

ПАРАПЕТИ И СТЪКЛЕНИ КОЗИРКИ

Моделите парапети могат да бъдат изработени 
от стъкло (с дебелина от 8 мм) и метални струни.
Стъклото може да бъде закалено и в различни 
цветови гами според изискванията на клиента. 
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Входните врати са част от разнообразието, което Ролпласт предлага на 
своите клиенти. Те могат да бъдат от PVC, алуминий, метал или дърво. Из-
бирайки врата от Ролпласт, Вие можете да постигнете едновременно:

• Много добра защита и сигурност за Вас и Вашето семейство;
• Естетична визия, като част от фасадата на Вашия дом;
• Отлични шумо и топлоизолационни качества;

ВХОДНИ ВРАТИ
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ПРоФИЛИ ПРоФИЛИ
В

ХО
Д

Н
И

 В
РА

ТИ
В

ХО
Д

Н
И

 В
РАТИВъншни входни врати Външни входни врати

ETEM  
E-45

ZERO
ДЪРВО 78 мм

ZERO
ДЪРВО 92 мм

ZERO
AL

REYNAERS
CS 77

SCHÜCO 
AD UP 90.SI

ETEM  
E-75

ПРОФИЛ  
ДЪРВО

КАТЕГОРИЯ

СИСТЕМА IV 92 mm / HA 92 mm IV 78 mm / HA 78 mm IV 78 mm / HA 78 mm
IV 92 mm / HA 92 mm

ОБКОВ Обков Winkhaus,
панти Simonswerg

Обков Winkhaus,
панти Simonswerg

Обков Winkhaus,
панти Simonswerg

ШИРИНА НА ПРОФИЛА 92 mm 78 mm / 92 mm 78 mm / 92 mm

КОЕФИЦИЕНТ  
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ
НА ПРОФИЛ / КАСА И 
КРИЛО /

Uf - до 1.3 W/m2K Uf - до 1.3 W/m2K Uf - до 1.3 W/m2K

ЦВЯТ
по RAL / боядисване 
в дървесни цветове и 

транспарантни

по RAL / боядисване 
в дървесни цветове и 

транспарантни

по RAL / боядисване 
в дървесни цветове и 

транспарантни

СИГУРНОСТ Максимална структурна 
стабилност

Максимална структурна 
стабилност

Максимална структурна 
стабилност

система с прекъснат 
термичен мост 

система с прекъснат 
термичен мост 

система с прекъснат 
термичен мост 

система с прекъснат 
термичен мост с 
полиуретанова 

вложка

система с прекъснат 
термичен мост

системен обков Winkhaus, 
панти Stublina обков Winkhaus обков Winkhaus, 

панти Stublina
обков Winkhaus, 
панти Stublina

90 mm 75 mm 68 mm ― 60 mm / 68 mm / 
83 mm

Uf - до 0.94 W/m2K Uf - до 1.4 W/m2K Uf - до 1.6 W/m2K Uf - до 1.6 W/m2K Uf - до 1.9 W/m2K

по RAL / боядисване в 
дървесни цветове

по RAL / боядисване в 
дървесни цветове

по RAL / боядисване в 
дървесни цветове

по RAL / боядисване в 
дървесни цветове

по RAL / боядисване в 
дървесни цветове

Максимална 
структурна стабилност

Максимална 
структурна стабилност

Максимална 
структурна стабилност

Максимална 
структурна стабилност

Максимална 
структурна стабилност



58 59

ПРоФИЛИ
В

ХО
Д

Н
И

 В
РА

ТИ

входни врати ЗА ВЪНШНИ УСЛОВИЯ Aпартаментни входни врати

 БЛИНДИ-
РАНИ 

ВРАТИ

НОВО
ПАНЕЛНА 
ДЪРВЕНА 

ВРАТА

TROCAL 70 
КРИЛО 106

TROCAL 76  
КРИЛО 110

TROCAL 88 
КРИЛО 110

КАТЕГОРИЯ

СИСТЕМА PVC Trocal 88 PVC Trocal 76 mm PVC Trocal 70 mm

Дърво 78 мм 
със фурнировъчен 

сандвич панел 
78 мм

―

ОБКОВ обков Winkhaus, 
панти Stublina

обков Winkhaus, 
панти Stublina

обков Winkhaus, 
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Simonswerg  Secureme

ШИРИНА НА 
ПРОФИЛА 88 mm 76 mm 70 mm 78 мм 67 мм *

КОЕФИЦИЕНТ 
ТОПЛОПРЕМИ-
НАВАНЕ 
НА ПРОФИЛ / 
КАСА И КРИЛО /

Uf - 1.0 W/m2K Uf - до 1.2 W/m2K Uf - до 1.3 W/m2K Uf - до 1.3 W/m2K ―

ЦВЯТ
бял, златен дъб, 

орех, сапели, 
тъмен дъб +RAL

бял, златен дъб, 
орех, сапели, 
тъмен дъб, 

антрацит +RAL

бял, зл. дъб, орех 
и тъмен дъб +RAL

по RAL/
боядисване в 

дървесни цветове 
и транспаратнтни

бял, благороден 
орех, венге, 

капучино  
и рен гризо

ДРЪЖКИ И 
ПЪЛНЕЖИ по избор по избор по избор ― по избор

АЛУМИНИЕВА 
КАПАЧКА да да не не ―

Легенда: * включва 12 мм МДФ покритие

Олицетворяват всички 
изисквания, необходи-
ми за висококачестве-
ни външни системи за 
отваряне на жилищни 
врати. Те са продукт от 
най-висок клас и стан-
дарт за изпълнение в 
Западна Европа. Изра-
ботени са от алуминиева 
ламарина с дебелина 3 
мм покриваща 52–80 мм 
фибран. Фалца на крило-
то е изравнено с касата 
на вратата. Устойчиви, 
възможност за боядис-
ване във всички цвето-
ве по каталог на RAL, с 
отлична топлоизолация. 
Секюрити клас на за-
ключване-базисна, с куки много по-сигурно от стандартна врата с патрон, които съще-
временно уплътняват вратата. Усилени панти с товароносимост до 160 кг и възможност 
за регулиране + - 3мм.

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ МОДЕЛИ ПАНЕЛИ, ЦВЕТОВЕ И ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА.

Врата ZERO

ВХОДНИ ВРАТИ
В
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Д
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И
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РАТИ

SOFIASTOCKHOLM
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DUBROVNIK VENICERIGA COPENHAGENAMSTERDAM PISADREZDEN WARSHAVA

PRAGA MARIBORLISABON FRANKFURT SIDNEY BERNMILANO VALENCIA
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Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 150 х 250 
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки

Цвят: избор по каталог на RAL
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 40 х 2000
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 300 х 200  
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 1400 х 260 х 30  
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 250 х 2000
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3. 
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 260 х 260 х 40 
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3. 
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 280 х 30 х височина 
на крило
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3. 
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 200 
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
250 х 1600;  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3.
Декоративни елементи: 
Декорация на стъклото е 
получена при матиране 
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Oстъкление: 
Конфигурация, 70 мм,  
трипл.мат 3.3.2/18/бяло4/16/ 
нискоем4/18/трипл.мат3.3. 
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 200 
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL 
Съотношение между двата 
1/3:2/3
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

Цвят: избор по каталог на RAL
Декоративни елементи: 
Отвътре и отвън, цвят RAL 9006 
Размер, мм: 20 х 2000
Дръжка: по избор
Заключване: мартина с куки 
Опция с двигател и скенер 
с пръстов отпечатък или 
клавиатура с код

ВХОДНИ ВРАТИ
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ВХОДНИ ВРАТИ ВХОДНИ ВРАТИ

МАСИВНИ ТАБЛЕНИ ВХОДНИ ВРАТИ от дърво се изработват по индивидуални размери и се пред-
лагат в цветова гама по избор на клиента. Те се характеризират с висока устойчивост при удар и
усукване, с добра шумоизолация и влагоустойчивост.

Какво ще спечелите? Ще получите сигурност, ще направите вашата фасада по-красива, ще пре-
откриете индивидуалността в екстериора на вашия дом.

Масивни входни врати

НОВО

ПОРТАЛНА ДЪРВЕНА 
ВРАТА

Изработени от масивна 
дървесина по предва-
рително изготвен про-
ект съобразно жела-
нието на клиента.

Богато разннобразие 
от транспарантни и 
акрилни цветове.

Комбинацията от топло дърво с алуминий, стъкло и декоративни елементи правят тези вра-
ти уникални.

Иновативната хардуерна технология, висока топлоизолация и максимална сигурност са ес-
тествени характеристики на тази серия врати.

МОДЕЛИ ДЪРВЕНИ ВРАТИ
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ВХОДНИТЕ ВРАТИ ОТ PVC ИЛИ АЛУМИНИЕВИ 
ПРОФИЛИ имат отлични топлоизолационни 
характеристики, неограничен избор на цвят и 
видове дизайн. Изработват се по индивидуа-
лен размер. Имат възможност за интегриране 
в различни фасади или съчетаване към прозо-
речни системи или друг вид остъкления. Те се 
изработват с усилени панти и надежден обков 
за по-голяма сигурност. Стандартно обковът 
включва две секюрити и две обикновени точки 
на заключване. По желание на клиента по-го-
ляма сигурност може да бъде постигната с по-
ставяне на механизъм за заключване с куки; 
поставяне на мартина с автоматично блокира-
не на куките, с помощта на специален насре-
щен език или използване на луксозен модел 
мартина, при която отключването се осъщест-
вява посредством електромотор, намиращ се 
в самата мартина. В този случай сигналът за 
отключване на вратата може да се дава по 
различен начин – карта, бутон, дистанционно и 
други. За изработката на входните алуминиеви 
врати се използват системи ЕТЕМ Е-45 и ЕТЕМ 
Е-75, а за PVC врати се използва система Trocal -  
70 mm. 76 mm 88 мм. 

ВХОДНИ ВРАТИ 
ОТ PVC  
И АЛУМИНИЙ
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Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

Размер на стъкло, мм 190 х 1440

Размер на декорация, мм 234 х 1484

Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

Размер на стъкло, мм 190 х 190

Размер на декорация, мм 234 х 234

Покритие: PVC панел от 1,3 мм за 
бял и дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44  
и 52 мм в цветове и стъкло делта мат 
и химичеси мат.

Покритие: PVC панел от 
1,3 мм за бял цвят

Възможност за дебелини: 
24, 44 и 52 мм в цветове 
и стъкло делта мат и 
химически мат.

Възможност за боя по 
RAL двуцветно.

Покритие: PVC панел от 
1,3 мм за бял цвят

Възможност за дебелини: 
24, 44 и 52 мм в цветове 
и стъкло делта мат и 
химически мат.

Възможност за боя по 
RAL двуцветно.

Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

Размер на стъкло, мм 220 х 220

Размер на декорация, мм 264 х 264

Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна 
имитацияээ

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

VENSO 900/2000

KORIN 900/2000

VENCO 900/2000

TORINO 900/2000

BARI 900/2000

VITO  900/2000 ZAGI 900/2000

METSU 900/2000BALLA 900/2000

ОТПРЕД ОТПРЕДОТПРЕД

ОТПРЕД ОТПРЕД ОТПРЕД

ОТЗАД ОТЗАДОТЗАД

ОТЗАД ОТЗАД ОТЗАД

ТЕРМОПАНЕЛИ ТЕРМОПАНЕЛИ

ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА 
ВХОДНИ, PVC И 
Алуминиеви ВРАТИ
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Термопанели без орнаменти:

Предлагат се в следните размери и цветове: 
24 мм – бял, златен дъб, орех, тъмен дъб
44 мм – бял, златен дъб, орех, тъмен дъб, 
сапели, сиво, антрацит. 
Изработени са от панели с HPL покритие.

ДЕКОРАТИВНИ ТЕРМОПАНЕЛИ

Изработени от PVC панели. Предлагат 
се с дебелина 24мм за цветове бял, 
орех, златен дъб и махагон; 20мм и 
44мм по поръчка*.

Изработени от PVC панели в бял цвят. Предлагат се с 
дебелина 24 мм и 44 мм по поръчка.

Модел със стъкло без хелима

Цвят: Хелима:

бял бяла

орех златна

златен дъб златна

Цвят: бял, златен 
дъб, орех

Размери: 45 / 90 / 200 см

Цвят: бял, златен 
дъб, орех

Хелима: златна

Размери: 45 / 90 / 200 см

Панел без стъкло АРКА 3 10402

МОЗАЙКА без стъкло МОЗАЙКА със стъкло

Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

Размер на стъкло, мм 220 х 220

Размер на декорация, мм 264 х 264

Покритие: PVC от 1,3 мм за бял цвят 
HPL от 1,5 мм за дървесна имитация

Възможност за дебелини: 24, 44 и 
52 мм в цветове и стъкло по избор.

Размер на стъкло, мм 390 х 1440

Размер на декорация, мм 434 х 1484

ВАЖНО: (за панели VENSO, VITO, ZAGI, KORIN, 

BALLA, METSU)

Цветове: бял, златен дъб, орех махагон, 
тъмен дъб и боя по RAL
Конфигурация на стъклопакети
24 мм – триплекс 3.3.2 /орнамент  
44 мм – триплекс 3.3.2 /бяло/орнамент 
52 мм – триплекс 3.3.2 /бяло/орнамент
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ПАНЕЛНА апАртаментна врата

ПАНЕЛНАТА ДЪРВЕНА ВРАТА изработена от сандвич панел с дебелина 78 мм със струк-
тура фурнир с метална вложка, дървени плоскости и изолация. Касата е от масивно дърво 
с дебелина 78 мм. Фалца на крилото е изравнено по касата на вратата. Има възможност за 
декоративна обшивка.

МОДЕЛИ ВРАТИ

КТ 228

КТ 223 КТ 215

КТ 265 КТ 219

КТ 212

блиндирани врати
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СТИЛ И СИГУРНОСТ ЗА ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ
При избор на входна врата за всяко жилище са важни 3 основни точки:
СТРУКТУРА, ДИЗАЙН И СИГУРНОСТ.

Крилото на блиндираната врата на Ролпласт е 
изработено от два електро галванизирани ме-
тални листа с дебелина 1 мм и вътрешна ар-
мировка 1,5 мм, които са обкантени с рамка от  
4 метални профила с дебелина 1,5 мм. Крилото 
е покрито от двете страни с МДФ плоскости с 
дебелина 6 мм с PVC покритиe. В него е вгра-
ден автоматичен падащ праг при заключване 
от дебел гумен уплътнител. Металната каса 
на вратата е изработена от поцинкована ла-
марина с дебелина 1,5 мм с покритие срещу 
надраскване. Пълното гумено уплътнение, де-
коративна каса и первази от МДФ с дебелина 
2 см осигуряват допълнителен комфорт и есте-
тика в дома ви. Декоратвина каса покрива зид  
24-28 см.

Сигурността е осигурена от 16 точкова за-
ключваща система с 11 активни и 5 пасивни 
щипа, брава с вграден блокиращ стопер сре-
щу вибрации. Обкова е от италианската фирма 
SECUREME и включва допълнително ограни-
чаващо устройство за контролирано отваряне 
на регулиращото се резе, шпионка с панора-
мен изглед на вратата 180 градуса, вътрешна и 
външна активна дръжка.

Предлаганите от Ролпласт врати са в 5 цвята 
– бял, капучино, благороден орех, венге и ren 
griz. Може да бъдат изработени с два различ-
ни цвята отвън и отвътре, с декорация от алу-
миниеви лайсни или с различни варианти на 
фрезоване на МДФ плоскостите.

ЗАБЕЛЖКА:

Модели KT 228 и KT 265 
не могат да се изпълнят в 
цвят капучино.
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СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ ENTRASYS + ОТВАРЯ ВХОДНАТА ВИ 
ВРАТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА БИОМЕТРИЧНОТО РАЗПОЗНАВАНЕ С ДОКОСВАНЕ 
НА ПРЪСТА.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА 
Отваряне с пръстов отпечатък

БЪРЗО ОТКРИВАНЕ 
Съвременният сензор гарантира високо и бързо разпознаване на 
пръстовия отпечатък.

ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
Възможно е да се съхраняват 50–80 отпечатъка. 

ВИСОКА ЗАЩИТА СРЕЩУ МАНИПУЛАЦИЯ 
Разпознаването на живо предотвратява манипулирането чрез дуб-
лирания на пръстови отпечатъци. Достъпът се предоставя само до 
идентифициран и съхранен отпечатък на пръста.

обков

ENTRACODE + РАБОТИ С ЦИФРОВ КОД ОТ ПОНЕ 4 И МАК-
СИМУМ 8 ЦИФРИ. ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАДАДЕНИ ИНДИ-
ВИДУАЛНО.

СИГУРНОСТ ЧРЕЗ КРИПТИРАНА РАДИОСИСТЕМА 
Системата за достъп предлага максимална сигурност благодарение 
на 128-битово AES криптиране с подвижен код. Предавателите са 
винаги обратно съвместими с радиосистемата Somloq Rollingcode. 
Късо съединение не е възможно, както при кабелните системи.

обков
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ОБКОВ ЗА PVC, МАСИВНИ ДЪРВЕНИ И AL ВРАТИ

AutoLock AV3 съчетава надеждна сигурност 
и изключителна лекота на движението с по-
добрено удобство при активиране и сигурно 
плътно затваряне.
Масивни заключващи елементи (под формата 
на „куки“) и независими уплътняващи елемен-
ти, които осигуряват плавно, но също така мно-
го надеждно и плътно затваряне. Причината за 
лесно задвижващия се затварящ механизъм се 
крие в централно разположения магнитен ак-
тиватор на автоматичната брава.

AutoLock AV3 може да се дооборудва по избор 
с така наречената „ дневна функция“, която се 
активира/ деактивира изключително лесно по 
механичен път само с помощта на един бутон 
от елемент в заключващия насрещник.
Плътно затворената (само чрез придърпване 
на крилото към касата), подсигурена с AV3 вра-
та, се счита от застрахователите за заключена и 
напълно защитена.
Може да бъде отключена лесно отвън с помо-
ща на ключ.
Това последно поколение автоматично заключ-
ване от Winkhaus се предлага също така и като 
моторно заключване, вариант blueMatic EAV3 с 
управление чрез безпотенциален контакт, като 
дистанционно, разпознаване на пръстов отпе-
чатък (или зеница), чрез смарт телефон, радио 
или други системи.

Последно поколение автоматично 
„секюрити“ заключване за входни 
врати от Winkhaus, обединяващо 
множество предимства в една 
система:

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ВРАТИ ЗА АВАРИЙНИ ИЗХОДИ

• Серията анти-паник PHA 2000 се предлага от 
неръждаема стомана и стандартна гама цве-
тове;

• Съответствие на стандарт EN1125;
• Надеждна охрана;

• Обезопасителния заключващ език осигурява 
пълна защита от непозволено влизане отвън;

• Възможност за едно или три точково заключ-
ване при еднокрили врати и три или четири-
точково заключване при двукрили врати;
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антрацит
7016

Дръжки за PVC врата за баня

ДРЪЖКИ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ ОТ PVC, ДЪРВО И AL

черен мат

Двуцветна
отвън антрацит

отвътре бяло

черно

бяло бяло

бяло

бяло

бяло

Шилд ЕЛЕГАНТ: междуосие 85 мм Schϋco

Шилд за входна врата ЕЛЕГАНТ: междуосие 92 мм дръжка лапа ЕЛЕГАНТ:

Шилд за входна врата ЛУКС:

Модел PLANET HS:

Топки:

пасивна

топка

пасивна 

топка 45О

черен мат
9005

антрацит
7016

елоксация бронзе кафяво

8019

обков и Дръжки обков и Дръжки

тръбни Дръжки ЗА вХОДНИ ВРАТИ ОТ ДЪРВО, PVC и AL

ПАНТИ 

Падащ праг за врати от PVC, АL и дърво
АВТОМАТИ

Тръбни дръжки

рога 

черен мат

рога 

бяло 

дъга 

инокс

рога 

инокс

тройно огъната 

инокс

сърце 

бяло

сърце 

черен мат

Панта за PVC 
входна врата 

черен цвят

Панта за PVC 
входна врата 
сиво-инокс

Панта за PVC 
входна врата 

бял цвят

Панта за входна врата 
от алуминий

бял и черен цвят

Панта за масивна 
дървена врата

Горен автомат за входна 
врата непозициониращ TS68 

бял, сребрист и черен

Горен автомат за входна 
врата с плъзгащо рамо TS90 

impusle – бял, сребрист и 
кафяв

Горен автомат за входна 
врата с 90° застопоряване 

TS92 бял, сребрист и черен

Мотор за прозорци 
от PVC, AL и дърво

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Височина на уплътнението до 22 мм
• С оптимално уплътнение, шумоизолационна стойност до 48 dB
• Долната част на вратата може да се регулира без демонтаж
• Едностранно и безшумно освобождаване
• Автоматична компенсация за наклонени/неравни подове

шпионка

50 см /120 см /180 см 
права 45° – инокс и 

черен мат
/по заявка/

50 см
права – инокс и 

черен мат за  
стъклени витрини

50 см /120 см /180 см
Дръжка 45° с плосък 

профил инокс и 
черен мат

/по заявка/

50 см /120 см /180 см
Дръжка 45° с ква-

дратен профил инокс 
и черен мат
/по заявка/

50 см /120 см /180 см
Дръжка 45° с полук-
ръгъл профил инокс 

и черен мат

Стопер с 
пружина мат

В
ХО

Д
Н

И
 В

РА
ТИ

В
ХО

Д
Н

И
 В

РАТИ
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Интериорните врати не само отделят едно помещение от друго. Те са и съ-
ществен елемент от интериора на дома. Вратите трябва да са устойчиви на 
температурни и влажностни колебания, да имат добро уплътнение между 
крилото и касата, да осигуряват добра звукоизолация. Ние ви предлагаме 
избор и комбинация от различни материали.

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДЪРВЕНИ

ДЪРВЕНИ СЪС СТЪКЛО

АЛУМИНИЕВИ

АЛУМИНИЕВИ СЪС СТЪКЛО

PVC
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ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

WE 716 (Венге)

МОДЕЛИ / ИКОНОМИ, ПРЕСТИЖ И УНИВЕРСАЛ

LA-1 LA-1D LA-DIN LA-100 LA-40

LA-3 LA-3D LA-3H LA-3Q LA-KR Potalit

Светъл дъб Сив дъб ОрехБреза Лешник

Цветове 
ИКОНОМИ

Цветове 
ПРЕСТИЖ

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехRAL 9010
Бял лакES 242

Бял ясен
AH 74

Явор рустик
BU 88

Бук фладер
EiP 356

Италиански дъб
KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехЧерен дъб

И
Н

ТЕРИ
О

РН
И

 В
РАТИ

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орех
Снежен дъб

2M 3M 4M 2HM DM

МОДЕЛИ ПРЕСТИЖ / ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

За Portalit / Westalack

За Икономи и Универсал

Моделите 2M, 3M, 4M, 
2HM, и DM могат да 
бъдат изпълнени при 
следните размери кри-
ла:

570 mm

950 mm

770 mm

770 mm

860 mm

870 mm

670 mm

670 mm
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ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛ

Моделите УНИВЕРСАЛ могат да бъдат изпълнени при следните размери крила:

И
Н

ТЕ
РИ

О
РН

И
 В

РА
ТИ

670 mm 770mm 870 mm 950 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Избрана е колекция от 16 модела врати, които се под-
държат на склад в 4 разцветки;

• Кратки срокове за доставка при поръчки извън скла-
дова наличност.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:
• Платно - изработено е от клетъчен пълнеж (пчелна 

пита) HDF с дебелина 40 mm и декоративно фолио с 
дървесна имитация, ST профил (фалц над перваза).

• Възможност за автоматично падащо уплътнение и 
вентилационна решетка.

ОБКОВ
• Предлагат се три варианта брави „ с обикновен ключ, 

със секретен ключ, с механизъм за сервизно помеще-
ние

• Пантите са двуделни и двустранно регулируеми с 
марката Simons V3420.

• Платно от гол MDF, с 2 плоскости по 6 мм, кантирано 
от три страни, с дебелина 45 мм;

• каса и перваз от гол MDF;
• Модели - стандартни 16; 

• Възможност за фрезоване по индивидуален проект 
при предварително запитване;

• Цветове - боядисване по каталог на RAL.
• Възможност за покриване на зидарски отвор във ви-

сочина до 2150 мм.

*Маркираните в сиво полета се отнасят за интерирни врати Универсал

МОДЕЛИ ИКОНОМИ

МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светъл /зидарски отвор/ и ширина на зида при врати ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ
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2030 мм.
2020 мм.
2010 мм.
2000 мм.
1990 мм.
1980 мм.
1970 мм.
1960 мм.
1950 мм.
1940 мм.
1930 мм.
1920 мм.
1910 мм.
1900 мм.
1890 мм.

размер каса ширина зид

Каса 80 мм. от 80 мм. до 99 мм.

Каса 100 мм. от 100 мм. до 119 мм.

Каса 120 мм. от 120 мм. до 159 мм.

Каса 160 мм. от 160 мм. до 199 мм.

Каса 200 мм. от 200 мм. до 239 мм.

Каса 240 мм. от 240 мм. до 279 мм.

Каса 280 мм. от 280 мм. до 319 мм.

Каса 320 мм. от 320 мм. до 360 мм.

Ширина на зида при каси 
ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

И
Н

ТЕРИ
О

РН
И

 В
РАТИ

ТАПЕТНА интериорна врата
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ВАЖНО
При поръчка на врати от масив, задължително се посочва от клиента кой от номерата на цвят и профил от дърво 
по каталог е желан за изпълнение.

Ясен
T5501 + T5701

Ясен
T5503 + T5704

Ясен
T5504 + T5705

Ясен
T5504 + T5709

Ясен
615329016 + 660319016

Ясен
RAL 9001

Дъб
T5501 + T5701

Дъб
T5503 + T5704

Дъб
T5504 + T5705

Дъб
RAL 6009

Дъб
T5504 + T5709

Дъб
615329016 + 660319016

Смърч
T5501 + T5701

Смърч
T5501 + T5701

Смърч
T5504 + T5705

Смърч
T5504 + T5709

Смърч
615329016 + 660319016

Смърч
RAL 9016

Меранти
T5501 + T5701

Меранти
T5503 + T5704

Меранти
T5504 + T5705

Меранти
RAL 7016

Меранти
T5504 + T5709

Меранти
615329016 + 660319016

ЦВЕТОВЕ НА ПРОФИЛИ ОТ ДЪРВО

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ОТ МАСИВ
И

Н
ТЕ

РИ
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РН
И
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ТИ
И

Н
ТЕРИ

О
РН

И
 В

РАТИ
PVC, АЛУМИНИЕВИ, АЛУМНИЕВИ СЪС СТЪКЛО и ДЪРВЕНИ СЪС СТЪКЛО

• Изпълняват се от 8 мм закалено стъкло, 
което може да бъде и с декорация по проект 
на клиента;

• Каси стъклени врати /както от масивна 
дървесина – дървени или метални/.

Възможните размери на касите от дърво може 
да видите на: 

• стр. 81 за ИКОНОМИ, ПРЕСТИЖ И УНИВЕРСАЛ 

ЗА МОДЕЛ С АЛУМИНИЕВА КАСА

ЗА МОДЕЛ С КАСА ОТ ДЪРВО

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ 

PVC ВРАТИ

• Изработват се от PVC система TROCAL 70 мм 
и TROCAL 76;

• Цветово разнообразие – избор на цветове 
по каталог с възможност за едностранно 
(отвътре или отвън) и двустранно фолиране;

• Голямо разнообразие от орнаментни стъкла;

АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

• Изработват се от AL системи ROLLPLAST 
ECONOMY и ETEM E-1000 без прекъснат 
термо мост;

• Цветово разнообразие – избор на цветове 
по каталог на RAL и фолиране в дървесни 
десени;

• Голямо разнообразие от орнаментни стъкла;
• Възможност за пълнеж от ПДЧ, термопанел 

или огледала;

ВЪТРЕШНИТЕ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, могат да бъдат изработени от PVC, алуминий и стък-
ло. За пълнеж се използват термопанели, стъклопакети, ПДЧ плоскости и единични стъкла. 
Разнообразието от цветове и дървесни десени е голямо, и предлага подходящи варианти 
за разнообразни интериорни решения.



82 83

Орнаментни стъкла

ЗА СТЪКЛЕНИ И ИНТЕРИОНИ ВРАТИ

ЛИНИИ

ЛЕНС

Каре

Рей

Пойнт

Крепи

И
Н

ТЕ
РИ

О
РН

И
 В

РА
ТИ

ЗА ДЪРВЕНИ, АЛУМИНИЕВИ И PVC ИНТЕРИОНИ ВРАТИ

Орнаментни стъкла

Хасир Бамбук

Дамла

Ледър

Зебра

Маслинено клонче - бронзе

Рейн дропс

Джунгла бронзе

Ню лийф

Бабъл Конфета

Скрийн

Флейта

Дамла бронзе

Огледало

Асос бронзе

Деко кристал черен 

Химически мат

Букет Пролет

Мозайка

Делта 2

И
Н

ТЕРИ
О

РН
И

 В
РАТИ
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обков и Дръжки

Дръжки за дървени интериорни врати

розетки

PRIMA CHIARA

TANJA

Дръжки за алуминиеви интериорни врати 
бяла, черна и RAL по поръчка

SARA FINA

пасивна топка
бял и черен цвят

с розетка за 
патрон черен цвят

с розетка за 
патрон бял цвят

стопер ф 30 мм

вентилационна решетка

И
Н

ТЕ
РИ

О
РН

И
 В

РА
ТИ

секретен ключ розетка за 

Thema Qudra

с квадратна розетка 
черен мат

за баня - снимка 
от вън

обикновен ключ

THEMA MILANO THEMA QUADRA TOULON

PRIMA THEMA QUADRA

обков и Дръжки

брави за стъклени интериорни врати

Дръжки за СТЪКЛЕНИ интериорни врати

Панти за стъклени интериорни врати

Овална брава за стъклена 
интериорна врата без ключ

Овална брава за стъклена 
интериорна врата с ключ

Правоъгълна брава за 
стъклена интериорна врата 

без ключ

Правоъгълна брава за 
стъклена интериорна врата 

с ключ

Панта овал за стъклена 
интериорна врата

Магнитен насрещник 

Панта овал за стъклена 
интериорна врата

И
Н

ТЕРИ
О

РН
И

 В
РАТИ

за баня
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ВЪНШНИ РОЛЕТНИ 
И ЛАМЕЛНИ ЩОРИ.
КАПАЦИ
Външните ролетни щори, PVC и дървени капаци, допълват прозореца до 
функционална цялост.

Вие:
• Ще си осигурите надеждна слънцезащита;
• Ще направите Вашето помещение по-хладно през лятото;
• Ще се погрижите за допълнителна топлоизолация през зимата;
• Ще се защитите от шум;
• Ще се предпазите от любопитни погледи;
• Ще получите допълнителна сигурност;
• Ще направите вашата фасада по-красива;
• Ще преоткриете индивидуалността в екстериора на Вашия дом;
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ламелни щори

Външните ламелни щори са привлекателна алтернатива на ролетните щори. Те са иновативна 
система за външно засенчване, която регулира светлинния поток и топлината. Алуминиевите ла-
мели отразяват слънчевата светлина, като активно намалява нагряването на помещенията от 
слънчева светлина с до 75%. Изчистената визия, термоизолационните характеристики и функ-
ционалност ги правят предпочитан компонент в концепцията за енергийна ефективност на съвре-
менните офис, търговски, жилищни, промишлени и административни сгради.

Външни ламелни щори

ламелни щори

Външна ламелна щора Z90
характеристики и предимства

• Модерен дизайн
• Отлично затъмнение
• Разнообразие от цветове
• Възможност за регулиране на слънчевата 

светлина
• Изработка с ръчно /манивела/ и автоматизи-

рано задвижване

Ламелите са изработени от алуминиева лен-
та с дебелина 40 микрона и ширина 90 мм.  
Z формата осигурява пълно затъмнение, а гу-
меното уплътнение, което фабрично се поста-
вя на всяка ламела осигурява допълнителна 
топлоизолация.

Движението на ламелите се осъществява в алуминиев П образен 
водач 20 мм, посредством занитени метални елементи. 

Задвижването може да е ръчно посредством манивела или 
автоматично с мотор.

Фирма Ролпласт предлага 2 варианта за монтаж - вграден и външен.
При вградени вариант ламелната щора се вгражда в PVC кутия с изолация, 240 мм.

Външния монтаж се осъществява пред прозорец, като тук кутията е допълнителен декорати-
вен елемент. Предлагаме следните форми, които са с размер спрямо височината на щората.

НОВО

Система Лукс, която е с 
П образна кутия и водач, 
който позволява монтаж 
като външна ролетна 
щора.

Ламели Z90

Кутии

сиво 7035

кафяво 8014

сребрист 9006

зелен 6005

 сиво 9007

бордо 3005

бяло

9011 

антрацит 7016

кремаво 9015

бронзе

В
Ъ

Н
Ш

Н
И

 Л
А

М
ЕЛ

Н
И

 И
 РО

Л
ЕТН

И
 Щ

О
РИ

. КА
П

А
Ц

И



90 91

Външни ролетни и ламелни щори
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ПРИМАМИНИМИНИ
ОВАЛ

МАКСИ INTEGRO
МИНИ/
МАКСИ

МОДЕЛ

ТИП МОНТАЖ челен/външен челен/външен челен/външен челен/външен челен/външен челен/външен

ЛАМЕЛА Z 90 AL ламела 52 мм AL ламела  
39 мм / 52 мм AL ламела 39 мм AL ламела 39 мм PVCламела 37 мм

ПОДДЪРЖАНИ 
ЦВЕТОВЕ  
/ламела /

Бял, бронзе, 
RAL 1015, 9006, 

7035, 8014, 7016, 
9007, 6005, 3005, 

9011

Бял,  
сребрист,  

кафяв 8014,  
златен дъб,  

орех, антрацит, 
RAL 

за ламела 39 мм: 
бял, слонова кост, 
сребрист, кафяв 

8014,тъмно кафяв 
8019, антрацит, 

златен дъб, 
тъмен дъб, орех и 

сапели 
за ламела 52 мм:

бял, сребрист, 
кафяв 8014, 

златен дъб, орех, 
антрацит, RAL

Бял,  
слонова кост, 

сребрист, 
кафяв 8014,  
тъмно кафяв 

8019, 
антрацит,  

златен дъб,  
тъмен дъб,  

орех, сапели, RAL

Бял,  
слонова кост, 

сребрист,  
кафяв 8014,  
тъмно кафяв 

8019, антрацит,  
златен дъб,  
тъмен дъб,  

орех, сапели, RAL

Бял

КУТИЯ ВИД Алуминий AL кутия 45˚ AL кутия 90˚ AL кутия овална AL кутия 45˚ AL кутия 45˚

ПОДДЪРЖАНИ 
ЦВЕТОВЕ  
/кутия /

RAL
Бял, кафяв 8014, 
орех, златен дъб, 
антрацит и RAL

― Бял, кафяв 8014, 
RAL

Бял, кафяв 8014, 
орех, златен дъб, 

сапели и RAL

Бял, кафяв 8014, 
орех, златен дъб, 

сапели и RAL

КУТИЯ РАЗМЕР  
/см/

200/ 250/ 300/ 
340/ 370

150/ 165/ 180/ 
205/250 137/ 165/ 180/ 205 150 /180 137/ 150/ 165/  

180/ 205
137/ 150/ 165/ 

180/ 205

ВОДАЧ AL водач AL водач AL водач AL водач AL водач AL водач

ТЕРМИНАЛ AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал

ЕКСТРИ ― ―

за ламела 39 мм: 
вграден комарник
за ламела 52 мм: 

без вграден 
комарник

вграден 
комарник

вграден 
комарник

вграден 
комарник

МАКСИМАЛНА 
ПЛОЩ 16 кв.м. 8 кв.м. 6 кв.м. 6 кв.м. 6 кв.м. 4 кв.м.

ЗАДВИЖВАНЕ манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

ЗАБЕЛЕЖКА: Щорите с алуминиеви ламели са изработени с тапи, възпрепятстващи тяхното разместване.

ВЪНШНА 
ЛАМЕЛНА 

ЩОРА

 Модели с челен монтаж
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Външни ролетни и ламелни щори

ВЪНШНА 
ВГРАДЕНА 
ЛАМЕЛНА 

ЩОРА

Вградена 
щора 

ROLLPLAST 
"BASIC"

ВГРАДЕНА 
ЩОРА 

РЕЛАКС

ВГРАДЕНА 
ЩОРА 

 TROCAL

ВГРАДЕНА 
ЩОРА  

TROCAL 
СЪС СКРИТ 

МОНТАЖ

вграден вграден вграден вграден вграден 

Z 90 AL ламела 
39 мм 

AL ламела 
39 мм

PVC ламела 37 мм 
AL ламела 39 мм

AL ламела 39 мм / PVC 
ламела 37 мм

Бял, 
бронзе, 

RAL 9015, 9006, 7035, 
8014, 7016, 9007, 6005, 

3005, 9011

Бял, 
слонова кост, ссребрист, 
кафяв 8014, тъмно кафяв 

8019, 
тъмен дъб, 

орех, сапели, RAL

Бял, 
слонова кост, сребрист, 

кафяв 8014, тъмно кафяв 
8019, 

тъмен дъб, 
орех, сапели, RAL

PVC - Бял 

AL - Бял, слонова кост, 
сребрист, кафяв 8014, 

тъмно кафяв 8019, 
антрацит, златен дъб, 

тъмен дъб, 
орех, сапели, RAL

Бял, 
слонова кост, сребрист, 

кафяв 8014, тъмно кафяв 
8019, антрацит, златане 

дъб, тъмен дъб, 
орех, махагон, RAL

PVC кутия 90˚ PVC кутия 90˚ PVC кутия 90˚ PVC кутия 90˚ PVC кутия 90˚

Бял и цветове от каталог 
на RENOLIT

Бял, златен дъб, тъмен 
дъб

по заявка: орех, сапели, 
антрацит и RAL 

RENOLIT

Бял, златен дъб, тъмен 
дъб 

по заявка: орех, сапели, 
антрацит и RAL

Бял, 
златен дъб, орех,

сапели, антрацит и RAL

Бял, златен дъб, орех и 
RAL

240/250 250/240 175/218, 205/218,
205/240, 250/240 160/200 203/203

170/170

AL водач PVC водач PVC водач PVC водач Г-образен водач с перо 
АL и PVC

AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал

―
предлага се във вариант 
с вграден комарник и без 

вграден комарник
― ― позволява допълнителен 

монтаж на комарник

6,5 кв.м. 6 кв.м. 6,5 кв.м. PVC - 3 кв.м. 
AL - 6 кв.м. 6 кв.м.

манивела
ел.мотор

табакера
 манивела
ел.мотор

табакера 
манивела
ел.мотор

табакера
 манивела
ел.мотор

табакера
манивела
ел.мотор

 Модели с вграден монтаж
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Външни 
ролетни  
и ламелни 
щори

капаци

Капаци от дърво

• Възможност да бъдат произведени 
в цвят по каталог по предварителна 
заявка;

• Могат да бъдат монтирани на зида 
или към рамката на прозореца чрез 
каса с перо (не е необходимо измаз-
ване), каса без перо и монтаж без 
рамка върху самия прозорец;

• Във всеки профил има стоманени 
профили за по-голяма здравина;

• Обковът е със специално покритие 
против корозия;

Предпазват прозорците от атмосферните 
влияния, като същевременно придават на 
фасадата индивидуален стил. 
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ВЪТРЕШНИ ЩОРИ

Вътрешните щори са много практични и придават елегантност и хармония 
на всяко помещение. Огромният им асортимент, широките възможности 
за монтаж и на практика безкрайната гама от цветове и десени ги правят 
универсално средство за слънцезащита.
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РОЛО ЩОРИ
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Роло щорите са елегантни, стилни, отразяващи тенденциите в обзавеждането на модерния дом.
Те се изработват от тестилни материи 100% полиестер, полиестер и PVC или фибростъкло. Все 
по-популярен е вариант „Ден и нощ“, при който плата съчетава плътна и прозрачна мрежеста 
част и чрез тяхното презастъпване може да постигнете 100% затъмнение или достъп на светлина.
Съществуват безкраен асортимент от десени, разнообразие от механизми за управление и 
различни варианти на монтаж – за таван, стена или прозорец.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА РОЛО ЩОРИ 

Предлагат се два варианта: радиомотор за ос ф 47 и радиомотор с вградена литиева 
батерия за ос ф 28, като зареждането на мотора става посредством зарядно. При из-
ползване на мотора 4 пъти на ден батерията може да издържи 6 месеца. Възможно 
използване при модели Стандарт, Комфорт, Мотиви, Премиум, Силует и Макси.

РОЛО ЩОРИ
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РОЛО ЩОРИ

SCREEN ТЕХНОЛОГИЯ

Новите тенденции в сферата на слънцезащитата са насочени към screen и black out платовете, 
които със своите характеристики се превръщат в еталон за стандарт. Щорите са проектирани 
по такъв начин, че осигуряват максимална UV защита, а също така позволяват на светлината 
да се филтрира. Щорите със screen платове позволяват проникване на светлина и абсорбция 
на топлина. Те намаляват преноса на топлината през прозорците, като намаляват слънчевата 
топлина в помещението и блокират вредните ултравиолетови лъчи. 

Тази специална полиестествена материя има изтъкана конструкция, която позволява външен 
изглед, но не позволява да обратното. Слънчевите екрани често се използват в офиси, магазини, 
ресторанти или всяка стая, където светлината може да е проблем.

Нашата колекция Nate 380 е с коефициент на пропускливост 5%, което означава, че екран-
ната тъкан блокира 95% от UV лъчите. Съставен е от 36% фибро стъкло и 64% полиестер. 
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Модели щори без кутия

РОЛО 
МИНИ

РОЛО 
СПРИНГ

Роло 
Макси

Роло 
Стандрат

КАТЕГОРИЯ

ВАРИАНТ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

Стандартен плат
―

Стандартен плат
―

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

МОНТАЖ Прозорец
Прозорец

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

ЗАДВИЖВАНЕ Въже с топчета Въже с топчета
Автоматизация

Напрегната 
пружина

Въже с топчета
Автоматизация

ЦВЯТ НА 
ОКОМПЛЕКТОВКА

Бял
Кафяв 8017
Златен дъб
Антрацит

Бял
Кафяв 8014 Бял Бял

РАЗМЕРИ 
КУТИЯ/КОНЗОЛИ
(ВИСОЧИНА/
ДЪЛБОЧИНА)

32 мм х 45 мм 47 мм х 63 мм 47 мм х 63 мм 76 мм х 97 мм

МАКСИМАЛНИ 
РАЗМЕРИ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

шир. 150 см
вис. 250 см

шир. 200 см
вис. 300 см

шир. 160 см
вис. 240 см

шир. 300 см
вис. 300 см

за ден и нощ 
/вис 280 см/

РОЛО ЩОРИ
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Модели щори с кутия

РОЛО 
ДУЕТ

РОЛО 
СИЛУЕТ

Роло 
Премиум

Роло 
Комфорт

Роло 
Лукс

Роло 
Елегант

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

―
Плат „Ден и нощ“

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“ 
/модел „Мотиви“

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

Стандартен плат
―

Прозорец
Прозорец

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Въже с топчета Въже с топчета Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета
Автоматизация Въже с топчета

Бял
Кафяв 8017
Златен дъб

Орех
Махагон

Планински бор
Антрацит 

Сребрист 9006
RAL

Бял Бял
RAL

Бял
RAL

Бял
RAL

Бял
RAL

68 мм х 34,5 мм 45 мм x 55 мм 72 мм х 80 мм  73 мм х 78 мм 110 мм x 101.5 мм 112 мм x 51 мм

шир. 170 см
вис. 300 см

за ден и нощ 
/вис. 210 см/

шир. 180 см
вис. 240 см

шир. 220 см
вис. 280 см

за ден и нощ 
/вис 260 см/

шир. 220 см
вис. 300 см

за ден и нощ 
/вис 280 см/

шир. 300 см
вис. 300 см

за ден и нощ 
/вис 280 см/

шир. 220 см
вис. 160 см
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

Вертикалните щори се изработват от висококачествени платове с широка цветова гама, внос от 
водещи страни в производството на текстилни тъкани – Германия, Полша и Турция. Специфично 
за тях е, че изцяло заместват пердетата, придават завършеност в интериора на дома и офиса 
и имат различна степен на пропускаемост, абсорбация и отразяване на слънчевата енергия в 
зависимост от функционалното предназначение, желано от клиента. Предлагат се с ширина на 
ламелата 89 мм и 127 мм и над 350 разцветки плат, както и във вариант.

Вертикални щори ден и нощ (тип перде). 
Това е модерна алтернатива на завесите. 
Състоят се от ленти плат с ширина 43 см. 
Самите ленти са с плътна и прозрачна 
част. При затворено положение се постига 
ефекта на плътно перде, когато се отвори – 
се вижда прозрачната част.

Предимството спрямо стандартните завеси е, че се елиминира необходимостта да се слагат 
2 типа завеси. Освен това може да се изработят различни комбинации на платове – да се 
редуват различни разцветки или пък в края на щорите като акцент да се поставят  платове 
със специален принт.

Използва се механизма на вертикална щора. Монтажът е на стена или таван.

СХЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
Според спецификата на стаята и на околния интериор, може да избирате удобно за Вас управле-
ние на вертикалните щори. Те безпроблемно могат да се събират на различна страна, в зависи-
мост от Вашите предпочитания:

Централно срещуЛяво или дясно събиране Централно събиране
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ПЛИСЕ ЩОРИ
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ПЛИСЕ ЩОРИ
Плисе щорите комбинират неповторим дизайн с успешно контролиране на дневната светлина и 
температурата:

• Защитават от нежелани отражения на светлината;
• Изпълняват се и в нестандартни форми;
• Изработват се от антистатичен материал, който не задържа прах;
• Монтират се на всяко отделно крило, което позволява лесното отваряне без съобразяване с 

положението на щората;
• Заема минимална част от стъклото в събрано състояние;
• Материите биват ефирни (изцяло с декоративен ефект), плътни (пропускат светлина, но не 

пропускат видимост) и материи с рефлекторно покритие (отразяват до 70% преките слънчеви 
лъчи);

• Различните варианти на управление позволяват щорите да се движат отдолу нагоре, отгоре 
надолу и в двете посоки;

• Предлага се система „Плисе щора ден и нощ“, която представлява комбинация от два различни 
плата с различна светлопропускливост и е практично и красиво решение за Вашия дом;

СИСТЕМА ЗА 15 ММ ПЛИСИРАН ПЛАТ
Фина и елегантна система позволяваща монтаж не само върху стандартни прозорци, но и от 
тип хармоника.
Възможни са два варианта на изпълнение – монтаж с винт (Модел Слим) и двойнозалепваща 
лепенка (Модел Елеганс). Двата модела са с двустранно задвижване на плата, т.е. той може 
да се движи отгоре надолу и обратно. Самият профил е с вграден канал, в който се пъхат 
пръстите на ръката и оперирането с щората е удобно и практично. На склад се поддържат 
четири цвята на окомплектовката – бял, кафяв, антрацит и сив. Предлагат се две колекции 
с общо 17 цвята, подбрани спрямо тенденциите в интериорния дизайн.
Максималния размер за изпълнение на плисе щора Слим или Елеганс е 100 см в ширина и 
250 см височина.

ПЛИСЕ ЩОРИ
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СХЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ  
ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ
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ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
АЛУМИНИЕВИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ РОЛПЛАСТ

• Изработрват се от алуминий с ширина на ла-
мелите 25 мм и 16 мм;

• Разнообразна цветова гама;
• Снабдени са с надеждни механизми и се по-

чистват лесно;
• Регулират достъпа на светлина чрез завър-

тане на ламелите;

• Поставят се на всяко крило поотделно и не е 
необходимо събиране на щората за отваряне 
на съответните крила;

• Аксесоарът „странично водене“, не позволя-
ва люлеене и изкривяване на ламелите при 
отваряне;

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

моделИ моделИ

РИМСКИ ЩОРИ
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РИМСКИ ЩОРИ
Римските щори съчетават уюта на текстилната материя с практичността на щорите. Този 
оригинален продукт е подходящ за всеки вкус и интериор. При спуснати щори, платът застава 
почти гладък пред стъклото, а при събиране – елегантно се набира.

• Модерна алтернатива на пердетата и завесите;
• Механизмът осигурява лесен демонтаж на текстила за почистване или подмяна;
• Считат се за едно от най-елегантните и класически решения;
• Богата гама от платове;

Предлага се вариант и с радиомотор. Работи при 12V.

 „СТИЛ“  „ЛУКС“ „ЛУКС“  „Стил“
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ДЪРВЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
С промяна на начина на живот, дървените хоризонтални щори са използвани в декорацията на 
дома все по-често.Те добавят топла и комфортна обстановка в стаята и са не само функционален, 
но и декоративен продукт. Те филтрират вредните лъчи на слънцето и поддържат в помещението 
по-хладна температура от алуминиеви щори и освен като дърво имат по-добра топлоизолация.

ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕН МАТЕРИАЛ – ЛИПА. 

Предлагат се два варианта на ламела – 25 мм и 50 мм в осем цвята – бял, светло 
(натурално дърво), златен дъб, тъмен дъб, орех, махагон, антрацит и черен мат. И двата 

модела имат декоративен перваз, който скрива металната греда с механизма.
Щори с ламели 25 мм се монтират на прозорец с метална лукс планка. Щори с ламели  

50 мм се препоръчва за монтаж на стена или таван, като той е подходящ за големи площи. 
При него има възможност за автоматизация.

ДЪРВЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
В

Ът
ре

Ш
Н

И
 Щ

О
РИ
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МРЕЖИ ПРОТИВ  
НАСЕКОМИ
Мрежите се изработват и съобразяват с размерите на прозорците и 
вратите, като се следи те да бъдат дискретно разположени, за да не 
намаляват видимостта.

• Изработват се от висококачествени алуминиеви рамки и мрежи от 
фибростъкло с тефлоново покритие;

• Не изискват почти никаква поддръжка;
• Съществува възможност за прахово боядисване на алуминиевите 

профили в цвят по RAL;
• Спецификата на ролетните мрежи позволява монтаж върху всякакъв 

вид прозорци, както и да се монтират едновременно с външни ролетни 
щори. Предлагат се 4 основни вида мрежи против насекоми: статични, 
ролетни, плисе и тип врата.
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СТАТИЧНИ:

• Подходящи са за прозорци, при които 
не се налага преместване на мрежата;

• Има възможност да се поставя и сваля 
сезонно;

МОДЕЛИ:
• Модел статичен „Елегант“, с възмож-

ност за цветове: бял, кафяв, златен дъб, 
орех, махагон и боядисване по RAL;

 
• Модел на панти – предлага се в след-

ните цветове: бял, кафяв, антрацит, 
златен дъб, тъмен дъб, махагон, орех и 
боядисана по RAL; 

• Възможни цветове – бял, кафяв 8014, 
златен дъб, орех, тъмен дъб, антрацит 
и избор на цвят по каталог на RAL;

• Максимално уплътнение към касата 
на прозореца;

• Благодарение на функцията за нави-
ване печелите удобство и практич-
ност;

• Оптимално съхранение през зимните 
месеци за по-дълга и безпроблемна 
експлоатация;

• Възможен е монтаж върху всякакъв 
вид прозорци, както и да се монти-
рат едновременно с външни ролетни 
щори;

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА ПРОЗОРЦИ

РОЛЕТНИ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ – ТИП ПРОЗОРЕЦ:
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• Възможност за изработка на по-големи 
размери и монтаж върху портални врати;

• Елегантно и ефективно решение на про-
блема с досадните насекоми; 

• Максимално събиране в прибрано със-
тояние;

• Луксозна и модерна алтернатива на стан-
дартните модели комарници;

• Възможни цветове – бял, кафяв 8014, 
антрацит, златен дъб и орех. По заявка 
с допълнителен срок на изпълнение са 
цветове – махагон, както и цвят по избор 
на клиента от каталог на RAL.

• Възможност за изработка на комарник  
с нисък праг

• – НОВО – Възможност за изработка на 
комарник с 3 секции до 450 см ширина

ТИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ 
КЛАСИК:

• Предлага се в цвят бял, кафяв, златен дъб, 
тъмен дъб, орех, махагон, както и боядисана 
по RAL. 

ТИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ 
ПРЕСТИЖ:

• Елегантен и заоблен профил, предлага се в 
цветове: бяло, кафяво, дървесна имитация и 
боядисана по RAL.

ПЛИСЕ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ:  
МОДЕЛ ТИП ВРАТИ / МОДЕЛ ТИП 
ПРОЗОРЦИ

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА Врати
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Гаражни врати

Здравината, функционалността и цветовото разнообразие са основните 
качества на гаражните врати. Използват се за затваряне и защита на 
гаражи, офиси, магазини, заведения и много други. Изпитаните заключващи 
механизми гарантират Вашата сигурност и спокойствие.
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секционни гаражни врати
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СЕКЦИОННИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

• Индивидуални решения с модерен дизайн и отлични термоизолационни характеристики    
 (U=1.6W/m2K)
• Разнообразие от цветове и видове панели
• Възможност за изработка с ръчно и автоматизирано задвижване
• Възможност за изработка на гаражни врати до 21 кв.м

Технически предимства

Разнообразие от модели и цветове

• Лесно приспособяване към различните строи-
телни условия

• Рамката позволява монтаж при наличие на 
малко пространство

• Възможност за поставяне на прозорчета

Гладък панел

Панел тип касетиПанел с 5 линии

9016P 7016ЗP ЗЛАТЕН 
ДЪБ

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW
 173

Череш
а

NU 736
Орех

W
E 716

Венге
A 223

Бял лак
Снежен дъб

Черен дъб
Благороден орех

ОРЕХ RAL

RAL RAL9006

За всички мо-
дели се пред-
лага боядис-
ване по RAL

ВАЖНО – боя-
дисването е ед-
ностранно отвън.

9016P

ИНДУСТРИАЛНА СЕКЦИОННА ВРАТА  - НОВО -

НАДЕЖДНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 
това са силните страни на индустриалните секционни врати на Ролпласт. Те отговорят на всички 
архитектурни изисквания и са оборудвани с най-иновативните системи за управление. Напълно 
автоматизирани, с включен мотор Sommer, model GIGAsedo, които се характеризират с гъвкава 
инсталационна система, която позволява основните настройки в системата да бъдат променени, 
за да отговарят на индивидуалните изисквания.

Индустриалните врати на Ролпласт са проектирани да гарантират голяма товароносимост – до 
660 кг и максимална площ 48 м2

Системи за монтаж

Нашата система за секционни и индустриални врати 
позволява на клиентите да изградят проходна врата.
Основно изискване е ширината на гаражната врата да 
не надвишава 500 см. Проходната врата има елегантен 
външен вид и изчистен дизайн, който се постига 
посредством елоксираните профили обкантващи 
отвора.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА:
• Нисък праг – 23 мм – гарантиращ лесно 

преминаване.
• Решение finger safe /предпазване на пръсти/
• Уплътнения, предотвратяващи проникване на 

дъждовна вода.
• Автомат за затваряне на вратата
• Светъл проходен отвор след монтаж 84 мм

секционни гаражни врати – ИНДУСТРИАЛНИ
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Standart lift Vertical lift Hight lift

Max ширина, мм 8500 8500 8500

Max височина, мм 7500 6000 6500

Маx площ, m2 48 48 48

Маx тежест, kg 660 600 660

STANDART LIFT VERTICAL LIFT HIGHT LIFT
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Автоматика за секционни врати

• Гъвкава инсталация на стена или таван благодарение на 
отделения корпус на управляващия блок на PRO +. 

• Безопасност благодарение на кодираната система за ра-
диоуправление.

• Екологична и икономическа ефективност - нисък разход 
на електроенергия.

• Постоянно LED осветление,което е оборудвано с 6 отделни 
светодиода, които се превключват на две защитни вериги.

• Вградена система за освобождаване на мотора при ава-
рийни ситуации.

Използва се за разширяване на паметта 
до 450 предавателя (дистанционни пулчета).

При висока влажност на въздуха моторът автоматич-
но отваря вратата осигурявайки отлична циркулация. 
Когато се постигне оптимална стойност, вратата се за-
тваря, намалявайки риска от образуване на плесени.

Доставя енергия за 12 часа и 10 
цикъла на вратата в случай на 
прекъсване на захранването.

Възможност за свързване към 
различни елек  три чески устрой-

ства и създаване на до  
10 сценария

Дава оптическа помощ за идеално позициониране на 
автомобил в гаража. 

Разширител за паметта Memo

Сензор за влажност

Акумулаторна батерия при 
прекъсване на захранването

Дистанционни пулчета

Лазер

Многофункционално 
свързващо устройство

Смарт устройство 
за секционни врати

Автоматика
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Автоматика за секционни врати – ИНДУСТРИАЛНИ

Авариен / противопожарен бутон отваря вратите и те оста-
ват отворени до деактивирането му, често пъти изискване 

за пожарна безопасност.

Фотоклетки

Оптичен 
предпазен ръб 

Пневматичен 
предпазен ръб

Светлинен сигнал при затва-
ряне и отваряне на вратата Светофар Пусков механизъм с ключ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Лесно въвеждане в експлоатация
• Автоматично запаметяване на крайните позиции.
• Памет за събития по време и дата
• Настройки, промени и съобщения за състоянието 

на контролният блок и обезопасителни устрой-
ства се запазват по време и дата

• 5-редов LCD дисплей с обикновен текст /меню на 
български език/

• Функция за частично отваряне.
• Автоматично откриване на обезопасителни ус-

тройства

• Съвместим с всички би директни дистанционни 
управления на SOMMER със суперзащитеният 
код SOMlog2.

ДВИГАТЕЛ ЗА СЕКЦИОННА ИНДУСТРИАЛНА ВРАТА GIGASEDO

ЦЕНТРАЛА GIGA CONTROL A

Програмирането на мотора се извършва лесно с трите 
интегрирани в контролният блок бутона. Крайните из-
ключватели се настройват лесно при варианта без кон-
тролен блок с помощта на стандартна бутониера.
Моторът на немският производител SOMMER отговаря 
на всички норми и изисквания при всяко индустриално 
приложение за което притежава съответните сертифи-
кати, но също така удовлетворява напълно изисква-
нията на всеки клиент. 
Той е устойчив, надежден и също така бърз при отва-
ряне и затваряне на индустриалната врата.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подходящи за всеки тип индустриална врата.

КОМФОРТ:
Гарантират ниско ниво на вибрации и шум във всяка 
работна фаза.

Аварийно освобождаване в случай на прекъсване на електрозахранването.

Възможност са включване на допълнителни аксесоари като:
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ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“ 
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ГАРАЖНИТЕ ВРАТИ се Произвеждат от стабилен и сигурен алуминиев максиламел 
77 h L 19 mm с полиуретанов пълнеж и ламела H 55 mm.

ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“

• С високи шумо и топлоизолационни показа-
тели;

• Отварят се тихо и лесно;
• При отваряне заемат минимално вътрешно и 

външно пространство;
• Задвижване посредством двигател, управля-

ван от бутон, система за централно управле-
ние или дистанционно управление;

• С ширина до 5 м и височина до 3.2 м. Позволя-
ва обща площ до 16 кв.м.

• Възможност за аварийно отваряне посредст-
вом UPS, манивела или жило;

• За по-голяма сигурност при аварийна ситуа-
ция, може да се постави фотоклетка или дол-
на греда с вграден сензор;

• Основните цветове са: бял, кафяв, сребрист, 
антрацит, златен дъб, орех, тъмен дъб, сапе-
ли (само по поръчка), като съществува въз-
можност за боядисване в цвят по RAL;
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Автоматика за ролетни врати и щори

Ръчното управление може да се извършва:
• Посредством ширит с табакера
• Чрез манивела при по-тежките щори

При управлението посредством ел.мотор 
възможностите са много:
• Бутон
• Дистанционно управление
• Системи за централно управление
• Ситеми с възможност за седмично 
 или месечно програмиране

Други  високотехнологични 
начини за управление са 
сен  зо ри те за слънце и 
 вя     тър. Благодарение на тях, 
без да сте вкъщи, жилището 
Ви ще е защитено от външ-
ните влияния.

Външните ролетни щори могат да бъдат управлявани 
по два основни начина: ръчно и с електрически мотор.

Сензор за 
вятър и 
слънце за 
радиомотор 
за сенник 

5-канално пулче за 
радиомотор Ролпласт

5-канално пулче с таймер за 
радиомотор Ролпласт

едноканално пулче за 
радиомотор Ролпласт

Двуканален бутон за 
радиомотор Ролпласт

Дистанционно управление 
за механичен мотор

Бутон за вграден монтаж 
за механичен мотор

15-канално дистанционно 
модел Екстра с лед екран

Дистанционно пулче 
Ролпласт

Wi-Fi приемник за 
дистанционен контрол

Едноканално дистанционно 
модел Екстра

Дистанционно пулче 
Алфа

Сензор за 
вятър и слънце 
за радиомотор 
(безжичен)
за сенник

Бутон за външен монтаж 
за механичен мотор
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КОНТАКТИ

Вече 23 години служителите на Ролпласт разработват програма „По-близо до клиента“. Нейната 
цел е изграждането на най-добрата мрежа от магазини в цялата страна. С това ние улесняваме 
клиентите си, но и успяваме да изградим имидж на един надежден и стабилен партньор.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ МАГАЗИНИ В СОФИЯ И В СТРАНАТА

гр. Асеновград бул. България № 24 0887 823 194 asenovgrad@rollplast.com

гр. Асеновград площад Житен пазар № 9 0876 223 393 asenovgrad1@rollplast.com

гр. Банско ул. България № 47 0878 937 393 bansko@rollplast.com

гр. Банкя ул. Стефан Стамболов № 20 0888 001 289 bankia@rollplast.com 

гр. Белоградчик бул. Съединение № 1 0884 705 235 belogradchik@rollplast.com

гр. Благоевград бул. Васил Левски № 12 0878 756 575 blagoevgrad1@rollplast.com

гр. Благоевград бул. Джеймс Баучер № 2 0878 711 875 blagoevgrad2@rollplast.com

гр. Ботевград пл. Освобождение № 2 0884 403 220 botevgrad@rollplast.com 

гр. Бургас ул. Св. Св. Кирил и Методий № 34 0889 844 882 burgas@rollplast.com 

гр. Бургас ул. Стефан Стамболов № 84 0882 931 977 burgas2@rollplast.com 

гр. Бургас ж. к. Славейков, ул. Янко Комитов № 4, база Пиргосплод 0885 681 030 burgas3@rollplast.com

гр. Бургас ул. Христо Ботев № 31 0879 347 950 burgas5@rollplast.com

гр. Бургас ж. к. Меден Рудник, ул. Въстанническа, до бл. 115 0877 400 205 burgas6@rollplast.com

гр. Бургас кв. Изгрев, бл. 187, /срещу Била/ 0897 466 788 burgas4@rollplast.com

гр. Варна бул. Сливница № 135 0888 709 171 varna@rollplast.com 

гр. Варна бул. Чаталджа № 89 0888 696 653 varna2@rollplast.com 

гр. Варна ул. Никола Вапцаров № 9, до Стадион Черно море 0877 944 644 varna3@rollplast.com

гр. Варна кв. Аспарухово, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22 0877 944 494 varna4@rollplast,com

гр. Варна ул. Селиолу № 21 0889 250 941 varna5@rollplast.com

гр. Велико Търново бул. Н. Габровски № 33 0888 696 665 v.tyrnovo@rollplast.com 

гр. Велико Търново ул. България № 21 0882 945 786 v.tarnovo2@rollplast.com 

гр. Велинград бул. Съединение № 198 0889 422 499 velingrad@rollplast.com 

гр. Видин ул. Цар Симеон Велики № 50 0884 697 221 vidin1@rollplast.com

гр. Видин ул. Широка № 29 А 0885 846 306 vidin2@rollplast.com

гр. Враца ул. Г. С. Раковски № 41 0882 240 609 vratza@rollplast.com

гр. Враца ул. Петропавловска № 82 0888 160 350 vratsa1@rollplast.com

гр. Габрово бул. Васил Априлов № 16 0888 686 494 gabrovo2@rollplast.com

гр. Габрово ул. Орловска № 15 0988 810 108 gabrovo1@rollplast.com

гр. Горна Оряховица ул. Цар Освободител № 2 0882 011 396 gorna.oryahovitsa@rollplast.com

гр. Гоце Делчев ул. Генерал Ковачев № 29 0892 993 994 g.delchev@rollplast.com

гр. Гълъбово ул. Марица Изток бл. 2 0877 484 058 daniell1973@mail.bg

гр. Добрич ул. Генерал Гурко № 11 0882 530 534 dobrich@rollplast.com 

гр. Добрич бул. Русия № 50 0889 988 273 dobrich2@rollplast.com

гр. Добрич ул. Бачо Киро № 2 0889 988 362 dobrich1@rollplast.com

гр. Дряново ул. Шипка № 114 0884 095 007 dryanovo@rollplast.com

гр. Дупница ул. Иван Вазов № 8 0888 696 656 dupnica@rollplast.com 

гр. Елена ул. Стоян Михайловски № 22 0896 636 163 elena@rollplast.com

гр. Елин Пелин бул. Витоша № 10 0878 438 981 elin.pelin@rollplast.com

гр. Елхово пл. Христо Ботев № 7 0882 370 206 elhovo@rollplast.com 

гр. Казанлък ул. Ал. Батенберг № 7 0888 770 929 kazanlak@rollplast.com 

гр. Козлодуй ул. Освободител бл. 79, партер, срещу Т Маркет 0886 799 228 kozlodui@rollplast.com

гр. Костенец ул. Цариградско Шосе № 72 0894 423 724 kostenec@rollplast.com

гр. Костинброд ул. Славянска 34, парк BILLA 0888 696 683 kostinbrod2@rollplast.com 

гр. Кюстендил ул. Власина № 1 0887 206 207 kjustendil@rollplast.com

гр. Ловеч ул. Търговска № 78 0884 844 994 lovech@rollplast.com

гр. Лом ул. Славянска № 58 0884 705 234 lom@rollplast.com

гр. Луковит ул. Момчилец № 14 0877 729 271 m_gordan@mail.bg

гр. Мездра ул. Христо Ботев № 19 0885 202 367 mezdra@rollplast.com

гр. Монтана ул. Свети Климент Охридски № 10 0887 740 546 montana1@rollplast.com

гр. Нова Загора ул. Минко Балкански № 88 0882 425 238 n.zagora@rollplast.com

гр. Нови Искър кв. Курило, ул. Искърско Дефиле № 275 A 0888 696 688 novi_iskar@rollplast.com 

гр. Пазарджик бул. България № 20 0888 182 211 pazardjik@rollplast.com 

гр. Пазарджик бул. Георги Бенковски № 16 0898 374 570 pzd@rollplast.com

гр. Перник ж. к. Изток, ул. Юрий Гагарин 223, маг. 1 0886 300 170 pernik@rollplast.com 

гр. Перник площад Кракра Пернишки № 21 0885 743 144 pernik2@rollplast.com 

гр. Перник ул. Бучински пътwww № 11 0898 590 865 pernik3@rollplast.com

гр. Пещера ул. Свети Константин 2 0884 183 384 peshtera@rollplast.com 

гр. Пирдоп ул. Цар Освободител 57, бл. 56 0888 504 537 pirdop@rollplast.com

гр. Плевен ул. Данаил Попов № 9 0887 697 279 pleven1@rollplast.com

гр. Плевен бул. Възраждане № 1 0877 262 263 pleven2@rollplast.com

гр. Пловдив ул. Менделеев № 15 0888 990 159 office.plovdiv1@rollplast.com

гр. Пловдив ж.к. Христо Ботев, бул. Никола Вапцаров № 115 0886 216 264 office.plovdiv2@rollplast.com

гр. Пловдив бул. България № 111 0885 187 071 plovdiv4@rollplast.com

гр. Пловдив бул. Пещерско Шосе № 97 0888 431 166 plovdiv3@rollplast.com

гр. Пловдив бул. Васил Априлов № 80 0889 617 939 plovdiv5@rollplast.com

гр. Поморие ул. Софроний Врачански № 1 0897 466 788 pomorie1@rollplast.com

гр. Първомай ул. Княз Борис I № 51 0882 898 688 parvomay@rollplast.com

гр. Радомир пл. Войнишко Въстание № 1 0899 838 516 radomir@rollplast.com

гр. Разград бул. България № 7 0884 009 694 razgrad@rollplast.com

гр. Русе ул. Борисова № 94 0888 400 533 ruse@rollplast.com 

гр. Русе ул. Цар Освободител № 41  0882 369 960 ruse2@rollplast.com 

гр. Разлог ул. Цар Самуил № 1 0878 277 588 razlog@rollplast.com

гр. Самоков бул. Искър № 101 0888 696 659 samokov@rollplast.com 

гр. Свищов ул. Екзарх Антим 1, № 2, бл. Георги Димитров 0895 632 040 svishtov@rollplast.com

гр. Севлиево ул. Любен Каравелов № 12 0889 925 125 sevlievo@rollplast.com

гр. Септември ул. Александър Стамболийски № 44 0893 645 019 septemvri@rollplast.com

гр. Силистра ул. Добрич № 36 0885 077 899 silistra1@rollplast.com

гр. Силистра бул. Македония № 115 А 0893 578 225 silistra2@rollplast.com

гр. Сливен кв. Дружба, ул. Янко Сакъзов № 55 0887 567 370 sliven1@rollplast.com

гр. Сливница бул. Алеко Константинов № 2 А 0884 720 715 slivnica@rollplast.com

гр. Смолян ул. Хан Пресиян № 9 0888 696 674 smolyan@rollplast.com 
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гр. Смолян бул. България 1Е 0888 010 002 dizainplast@abv.bg

гр. Созопол ул. Републиканска № 33 0897 466 788 sozopol@rollplas.com

гр. София кв. Захарна фабрика, ул. Кукуш № 1 0885 807 780 kukush@rollplast.com

гр. София бул. Христо Ботев № 60 0887 823 818 botev@rollplast.com

гр. София бул. Ал.Стамболийски № 154 0888 102 248 sf.stamb@rollplast.com

гр. София бул. Мадрид № 37 0887 823 888 madrid@rollplast.com

гр. София ж. к. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 125 0886 441 954 g_delchev@rollplast.com

гр. София ж. к. Младост 3, бл. 304, вх. 1 0888 696 667 mladost3@rollplast.com

гр. София ж. к. Младост 4, бл. 458 0888 696 666 mladost4@rollplast.com

гр. София ж. к. Дружба 1, бул. Кръстьо Пастухов, бл. 50 0888 696 684 drujba1@rollplast.com

гр. София ж. к. Люлин 2, бул. Царица Йоанна 108а, до Еником М 0882 417 278 liulin2@rollplast.com

гр. София ж. к. Люлин 3, Кооперативен пазар, пав. 4 0888 588 823 lulin@rollplast.com

гр. София ж. к. Надежда 2, бул. Ломско шосе № 68 0887 277 226 nadejda@rollplast.com

гр. София ж. к. Надежда 4, бул. Ломско шосе № 184 0886 192 303 nadejda2@rollplast.com

гр. София ж. к. Разсадника, бул. Възкресение, бл. 87 0888 008 891 razsadnika@rollplast.com

гр. София ж. к. Овча купел, бул. Монтевидео, бл. 527 0886 837 857 o_kupel@rollplast.com 

гр. София ж. к. Овча Купел, ул. Любляна 46А, маг. 3 0882 500 695 liubliana@rollplast.com

гр. София ж. к. Бъкстон, бул.Тодор Каблешков № 10 0888 110 365 bakston@rollplast.com

гр.София ж. к. Дървеница, бу. Кл. Охридски 39А 0888 883 446 darvenitsa@rollplast.com

гр. София ж. к. Красно село, ул. Стефан Тошев № 8 0888 696 675 krasnoselo@rollplast.com 

гр. София ж. к. Суха река, ул. Тодорини кукли № 1 0889 353 593 suhatareka@rollplast.com 

гр. София ж. к. Света Троица, ул. Габрово до Кауфланд 0885 363 883 emk_ofis1@rollplast.com

гр. София ж. к. Люлин-7, бл 701 0879 233 532 emk_ofis2@rollplast.com

гр. София кв. Гео Милев, бул. Шипченски Проход № 23 0888 696 677 str_ofis1@rollplast.com

гр. София ж. к. Младост 1, бл. 74 А, маг. № 3 0887 697 279 multi_ofis1@rollplast.com

гр. София бул. Черни връх № 36 0888 696 677 str_ofis2@rollplast.com

гр. София бул. Черни връх № 228 А 0888 001 532 home_ofis1@rollplast.com

гр. София Хаджи Димитър, ул. баба Вида № 29 0988 852 422 home_ofis2@rollplast.com

гр.София кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе № 56 0876 383 873 gorublyane@rollplast.com

гр. Средец ул. Васил Коларов № 66 0897 466 788 sredec@rollplast.com

гр. Стара Загора ул. Цар Симеон № 40 0888 696 648 stzagora2@rollplast.com 

гр. Стара Загора ул. Генерал Столетов № 143, маг. 4 0888 602 215 stzagora@rollplast.com 

гр. Троян ул. Васил Левски № 22 0879 263 262 trojan@rollplast.com

гр. Търговище ул. Тодор Каблешков № 32 0897 412 130 targovishte@rollplast.com

гр. Харманли ул. Петко Каравелов № 6 0888 265 774 daniell1973@mail.bg

гр. Харманли ул. Алеко Константинов № 74 0888 274 129 daniell1973@mail.bg

гр. Хасково бул. Г. С. Раковски № 16 0887 702 572 haskovo2@rollplast.com

гр. Хасково ул. Добруджа № 30 0889 652 906 haskovo1@rollplast.com

гр. Чирпан бул. Васил Левски № 2 0898 348 125 chirpan@rollplast.com

гр. Шумен бул. Симеон Велики № 48 0889 617 131 shumen@rollplast.com

гр. Ямбол ул. Граф Игнатиев № 28 0888 400 662 yambol@rollplast.com 

гр. Ямбол ул. Димитър Благоев, бл. 8 0884 607 331 yambol2@rollplast.com 

Само този документ 
удостоверява серти-
фицираните дистри-
бутори на Ролпласт.

CERTIFICATE

Фирма

гр.

е официален дистрибутор на 
РОЛПЛАСТ ГРУП АД  

за територията на  
Република България

Сертификатът е в сила  

до

Управител:
Светлин Николчев

№ 0001
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1. В нашите шоуруми Вие можете да разгледате 
всички продукти в приятна атмосфера;

2. Компетентните ни съвети по отделните продукти 
ще улеснят и насочат Вашия избор;

3. Нашите продавач-консултанти ще Ви предложат 
различни варианти, съобразени с конкретните Ви 
изисквания;

4. На място в шоурума ще получите и индивидуална 
ценова оферта съответстваща на Вашето 
запитване;

5. Ние Ви предоставяме възможността да насрочим 
консултация със специалист в удобен за Вас час;

6. Ще отговорим ясно и изчерпателно на всички 
въпроси, касаещи доставката,  
техническите изисквания и монтажа на продуктите;

7. Ще доставим поръчката Ви в срок и съобразно 
изработена по всички европейски стандарти;

8. Ще монтираме артикулите максимално бързо и в 
удобен за Вас ден и час;

9. Получавате пълно последващо обслужване;
10. Ние реагираме бързо и се отзоваваме на всички 

Ваши въпроси и желания;

Производствена база 
Костинброд, ул. Император Константин Велики №19
02/ 812 69 21, 02/ 812 69 61

1. ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО – Гаранция 60 
месеца за материалите и 24 месеца за монтажа.

2. ПРОЗОРЦИ И ВРAТИ ОТ PVC – Гаранция 60 
месеца за материалите и 24 месеца за монтажа.

3. ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ AL – Гаранция 60 месеца 
за материалите и 24 месеца за монтажа.

4. ПЛЪЗГАНЕ ОТ СТЪКЛО – Гаранция 24 месеца за 
материалите и за монтажа.

5. ХАРМОНИКА ОТ СТЪКЛО – Гаранция 24 месеца за 
материалите и за монтажа.

6. ДУШКАБИНА ОТ СТЪКЛО – Гаранция 24 месеца 
за материалите и за монтажа.

7. ПАРАПЕТИ ОТ СТЪКЛО – Гаранция 24 месеца за 
материалите и за монтажа.

8. СТЪКЛОПАКЕТИ – Гаранция 60 месеца за 
херметичност – липса на влага във въздушното 
пространство на стъклопакета.

9. Гаранция 24 месеца за ДЕФЕКТИ – които не са 
причинени от механично увреждане.

10. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ОТ ПДЧ И МДФ – Гаранция 
24 месеца за материалите и за монтажа.

11. ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ – Гаранция 24 месеца 
за материалите и за монтажа.

12. ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ ЩОРИ – Гаранция 24 месеца 
за материалите и за монтажа.

13. РОЛЕТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ – Гаранция 24 месеца 
за материалите и за монтажа.

14. СЕКЦИОННИ ГАРАЖНИ ВРАТИ – Гаранция 24 
месеца за материалите и за монтажа.

15. ВЪТРЕШНИ ЩОРИ – Гаранция 24 месеца за 
материалите и за монтажа.

16. МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ – Гаранция 24 
месеца за материалите и за монтажа. 

17. СТРОИТЕЛНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
– Гаранция 24 месеца за материалите и за 
дейността.

ГАРАНЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТАНДАРТИ

www.rollplast.com

Дата:
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