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Ролпласт е създадена през 2000 година като фирма за производство и
продажба на външни и вътрешни щори. За 20 години Ролпласт успешно се превърна в един от водещите производители на врати, прозорци
и щори в Европа. Фирмата има производствена база с обща площ от
32 000 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.

Екипът

В базата са обособени следните производствени
цехове:
• PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
• ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• ВЪТРЕШНИ ЩОРИ И МРЕЖИ ПРОТИВ
НАСЕКОМИ

• АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• СТЪКЛОПАКЕТИ, ОБРАБОТКА НА СТЪКЛО
И ЗАКАЛЯВАНЕ

• ВЪНШНИ ЩОРИ И ГАРАЖНИ ВРАТИ

• ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

2017 г.

на Ролпласт има за основна цел производството на богата гама от качествени продукти, с които да отговорим на изискванията на
всеки клиент. Ролпласт работи по програма
„20 ключа“, лийн система за постоянно подобряване и повишаване на ефективността
във всички етапи на производството, доставката и монтажа.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.
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При въпроси за енергийна ефективност и топлоизолация на сградите, особено
внимание се обръща на прозорците, защото през тях преминават до 40 % от
топлинните загуби.
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* Благодарение на отделните херметически изолирани камери и стъклата с нискоемисийни
покрития се намаляват загубите на енергия.
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 троен стъклопакет с 2 стъкла с покритие и газ аргон или
четворен стъклопакет с газ аргон и/или криптон. 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. 31
РОЛПЛАСТ

ЕНЕРДЖИ СЕЙВ | ЕНЕРДЖИ СЕЙВ ПЛЮС*

Този прозорец притежава много добри топлоизолационни характеристики. Препоръчва се за северни и източни изложения поради спецификата 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.
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4. ЗА ПО-ДОБРА СИГУРНОСТ

2. ЗА ПО-ДОБРА СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Слънцезащитата на едно помещение може да се постигне с няколко различни
продукта – външни щори, външни капаци, вътрешни щори и стъклопакети с
високоенергийно покритие.
Високоенергийно стъкло, което е 4S Evolution
е стъкло с едно сребърно портитие.

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО ПОКРИТИЕ

Сребро

Високоенергийно + e стъкло с две сребърни
покрития
РОЛПЛАСТ

ТЕРМО РЕФЛЕКТ ПЛЮС

Статистиката показва, че най-честите опити за взлом са през прозорците.
Ролпласт предлага продукти с базово ниво на сигурност Basis+, с минимум 2
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 противозломно ламинирано стъкло 4.4.2.
Допълнителни елементи за повишаване нивото на сигурност са външните ролетни щори и капаците.
За повече информация – стр. 15

Този продукт включва предимствата на прозорец Енерджи сейв, но благодарение 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 сградата. Ролпласт предлага пет вида високоенергийни стъкла - неутрално,
зелено, синьо, сиво и бронзе. Чрез цветните високоенергийни стъкла фасадата на жилището отвън променя своя облик, а отвътре в помещението цветовия фон остава неутрален.

Basis+

RC2 или RC3

3. ЗА ПО-ДОБРА ШУМОИЗОЛАЦИЯ
Динамичният живот и автомобилният трафик в големия град, в комбинация
с постоянните ремонтни и строителни дейности ни карат все повече да обръщаме 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 стоманен усилващ профил 2-2,5 мм
• Подбор на подходяща комбинация от стъкла (триплекс)
• Добро уплътнение с монтажна пяна и последващи довършителни дейности
*** Най – важен елемент е комбинацията от стъкла в стъклопакета
За повече информация – стр. 32

РОЛПЛАСТ

САУНД КОМФОРТ

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.
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РОЛПЛАСТ

ГАРД | ГАРД ПЛЮС*

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

5. ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ
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 изисквания с богата гама продукти.
***Ако желаете първата мебел във вашия дом да бъде прозореца, то
задължително изберете прозорци и врати от профил дърво.
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ПРОЗОРЦИ
PVC
ДЪРВО
АЛУМИНИЙ

Прозорците оформят фасадата на всеки дом, както никой друг строителен
елемент. Именно те създават на първо място стила на дома. Важни елементи са големината, пропорциите, формата и цветовете. Освен в стандартните правоъгълни форми прозорците могат да бъдат създадени в
разнообразни форми.
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Сравнителна таблица

ДЪРВО

МАТЕРИАЛ

РОЛПЛАСТ
92 ММ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ДЪРВО и АЛУМИНИЙ

РОЛПЛАСТ
78 ММ

PVC

РОЛПЛАСТ 78 ММ TROCAL 88
РОЛПЛАСТ 92 ММ

PVC

TROCAL 76

АЛУМИНИЙ

TROCAL 70

ETEM E-75

ETEM EW70

ETEM E-45

Uw = 1.1 - 0.75 W/
m2K

Uw = 1.2 - 0.8 W/
m2K

78mm Uw = 1.2 - 0.8 W/m2K
92mm Uw = 1.1 - 0.75 W/m2K

Uw = 0.95 - 0.8 W/
m2K

Uw = 1.2 - 0.9 W/m2K

Uw = 1.3 - 0.95 W/m2K

Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K

Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K

Uw = 1.9 - 1.4 W/m2K

ШУМО
ЗАЩИТА

32 - 44 dB

32 - 44 dB

32 - 44 dB

34 - 46 dB

34 - 44 dB

34 - 44 dB

34 - 46 dB

34 - 46 dB

34 - 42 dB

СИГУРНОСТ

базисна + RC2

базисна + RC2

базисна + RC2

базисна + RC2

базисна + RC2

базисна

базисна + RC2

базисна + RC2

базисна + RC2

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

КАСА - ШИР. /
ВИСОЧ.

92 mm / 78 mm

78 mm / 78 mm

78mm - 68 mm / 78 mm
92mm - 68 mm / 92 mm

88 mm / 78 mm

76 mm / 67 mm

70 mm / 66 mm

75 mm / 59 mm

58 mm / 70 mm

60 mm / 58 mm

КАСА + КРИЛО

128 mm

116 mm

78mm - 122 mm
92mm - 136 mm

116 mm

116 mm

118 mm

110 mm

105 mm

110 mm

ЦВЯТ

цветове по РАЛ,
транспарантни лакове

цветове по РАЛ,
транспарантни лакове

цветове по РАЛ,
транспарантни лакове

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

бяло, златен дъб, орех,
тъмен дъб, сапели,
сиво, антрацит,
планински бор +RAL

бял, златен дъб, орех,
тъмен дъб +RAL

бял / по RAL

по RAL

по RAL

СРЕДНО
УПЛЪТНЕНИЕ

двойно уплътняваща
система на крилото

двойно уплътняваща
система на крилото

двойно уплътняваща
система на крилото

да

да (на крилото)

да (на крилото)

да

да

да

ЦВЯТ НА
УПЛЪТНЕНИЯТА

бял, бежав, кафяв и
черен

бял, бежав, кафяв и
черен

бял, бежав, кафяв и черен

сив / черен

сив / черен

сив / черен

черен

черен

черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

44 mm / 52 mm / 66 mm

32 mm / 40 mm / 66 mm

78mm - 40mm/ 50mm/ 66mm
92mm - 44mm/52mm/ 66mm

52 mm / 56 mm / 58 mm

30 mm / 44 mm

24 mm / 38 mm

50 mm / 56 mm / 64 mm

50 mm

24 mm / 36 mm / 40 mm

АЛУМИНИЕВА
КАПАЧКА

да

да

да

да / RAL / фолио

да / RAL / фолио

не

-

-

-

КРИЛО ЕЛЕГАНС

-

-

-

-

бяло + 4 цвята*

-

-

-

-

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

ОБКОВ

Прозорци

Прозорци

Сравнителна таблица

РАЗМЕРИ НА
ПРОФИЛА:

ГАРАНЦИЯ /
МОНТАЖ

Легенда: * с предварителна заявка
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PVC, дървени и алуминиеви первази

ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН
МОНТАЖ /RAL MONTAGE/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

Съвременното строителство и правните разпоредби поставят високи изисквания към правилното
уплътняване при монтажа на прозорци и входни врати и при топлоизолиране на отделните компоненти на сградите. Фугите около прозореца са критични места от гледна точка на загуба на
енергия, влага и шум. Около прозореца може да се появи конденз и мухъл заради проникване на
влага през не добре уплътнени фуги или заради съчетание от висока относителна влажност на
въздуха и ниска температура по вътрешната страна на стените.

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

Прозорци

Прозорци

СИСТЕМИ

ВЪТРЕШНИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО
Размери в зависимост от ширината на зида,
цветовата гама включва и боядисване по RAL.

КАК ДА УПЛЪТНИМ СПОРЕД
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ?

СИСТЕМАТА
ОСИГУРЯВА:

Решението е използването на
системата за уплътняване на
прозорците WINTeQ. Системата
включва изолационно вътрешно и
външно фолио, прекомпресирана
уплътняваща лента, монтажна
пяна и уплътнител –лепило.

- Отлична топло и звукоизолация;
- Плътна и изолирана фуга;
- Разсейване на водните пари, като не им
позволява да се кондензират;
- Предотвратяване появата на мухъл;
- Намаляване на енергийните загуби;
- Устойчивост на атмосферни влияния и
проливен дъжд;

ВЪТРЕШНИ PVC ПЕРВАЗИ – Предлагат се в следните
ширини и цветове:
• 100 мм - бял, златен дъб
• 150 мм - бял, златен дъб, орех, сапели, тъмен дъб
• 200 мм - бял, златен дъб, орех, тъмен дъб, сапели,
бор, сив и антрацит
• 250 мм - бял, златен дъб, сапели, тъмен дъб, орех
• 300 мм - бял, златен дъб, орех
• 400 мм - бял, златен дъб

Кондензът на водните пари се
предотвратява на три нива:
* Отвътре – отделя се стайният от
външния климат, като се поддържа
температурата по стената над
критичната стойност за образуване
на мухъл (13˚С при 50% влажност)
и се осигурява паронепропусклив
слой, който не позволява на въздуха
с по-висока относителна влажност от
вътрешната страна на помещението
да достигне точката на образуване на
конденз.
* Изолационен пласт – осигурява
топло и звукоизолация.
* Отвън – защитава фугите от
проникване на дъждовна вода, като
не възпрепятства преминаването на
изпарения отвътре навън.
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Отвън

Отвътре

Алуминиема козирка

Монтажен профил

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, 32 см и 34 см. Стандартните цветове, които се поддържат са бял и кафяв
RAL 8014. Съществува възможност за прахово
боядисване по каталог на RAL.
WINTeQ изолационно
фолио паропропускливо
или прекомпенсирана
уплътняваща лента

Монтажна пяна

WINTeQ изолационно
фолио вътрешно,
паронепропускливо
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ОБКОВ

Прозорци

Прозорци

Декорация

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.

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ШПРОСИ
Вътрешните декоративни шпроси са аксесоар към прозореца и
придават 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.
Декоративни шпроси 8 мм
Налични цветове: бял, златен , сребро мат

СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ RC2

Декоративни шпроси 18 мм
Налични цветове: бял, златен дъб, тъмен дъб, махагон,
орех

Предназначена за лесно достъпни прозорци на сгради с голям риск от проникване на крадци.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.

Декоративни шпроси дърво 24 мм
Налични цветове: по избор на клиента

Прозорец GUARD HIGH SECURITY*

Декоративни шпроси 26 мм
Налични цветове: бял, златен дъб, тъмен дъб, орех
Възможност за двустранно боядисване в цвят по RAL.

ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ШПРОСИ
Външните декоративни шпроси допълват екстериора на Вашата къща. Те се предлагат с размери: 26 мм, 35 мм, 50 мм. Могат да бъдат от PVC, алуминий или дърво, в следната цветова гама:
бял, златен дъб, орех, сапели и тъмен дъб.
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• ActivPilot е система, която позволява двуосо отваряне,
доставяна стандартно във вариант на повишена степен на
сигурност или така наречения противозломен обков, предлаган на цената на стандартната конфигурация за едноосови 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 насрещниците 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 монтирани прозорци до желаната от клиента по-висока степен
на сигурност.

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.
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обков И Дръжки

Прозорци

Прозорци

обков

ActivPilot SELECT
(скрит обков)

Напълно скритият обков за прозорци, отваряеми по вертикална 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 Comfort PADK
(обков за успоредно отваряне)

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 противозломна 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.
Ситемата ActivPilot PADK съчетава в едно доказалата 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 хоризонтална ос, но се дава възможност и за отваряне с 6мм успоредно изнасяне на крилото пред
касата, което придава допълнителна стойност
на Вашите прозорци, чрез възможността за
естествена вентилация и гарантирана сигурност на помещението – до степен на сигурност
( RC2 /WK2).
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ИНОВАТИВНО – 6 мм разстояние успоредно между крилото и касата на прозореца.

ActivPilot Select се предлага за прозорци от
PVC, алуминий или дърво.
• Опционално: капачки във всички предлагани
при производството на прозорци цветове.
• Лесен и функционален реглаж. Регулирането
на заключващите точки е без каквито и да е
инструменти.

ЗА PVC, АЛУМИНИЕВИ, ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И БАЛКОНСКИ ВРАТИ

бял цвят

кафяв цвят

цвят бронзе

УДОБНО – естествена и сигурна вентилация на помещенията през всички сезони.

сив цвят

кафяв цвят

бял цвят

бял цвят
с ключ

TOULON SECUSTIK

СИГУРНО – дори и при успоредно отваряне на крилото, системата е подсигурена и
сертифицирана срещу взлом, по същия сигурен начин, както при напълно затворен
прозорец.
Thema

Sara

Chiara

бял цвят

сив цвят

цвят бронзе

кафяв цвят
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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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ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

МАТЕРИАЛ

Плъзгане с
притискане

Плъзгане с повдигане

ТИП
ДЪРВО

ДЪРВО

РОЛПЛАСТ 92 ММ
НА92 ММ

IV 78
НА78 ММ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Uw = 0.7 - 1.1W/
m2K

Uw = 0.7 - 1.2W/
m2K

Uw = 1.0 - 0.8 W
/ m2K

ШУМОЗАЩИТА

32 - 39 dB

32 - 44 dB

базисна

PVC

PVC

AL

AL

AL

ETEM ЕS 70

PREMISLIDE 76

PREMILINE

ETEM E-50

ETEM E-1600

ЕТЕМ Е-39

Uw = 1.4 - 1.1 W
/ m2K

–

Uw = 1.4 - 1.1 W /
m2K

–

Uw = до 1.45 W / m2K

-

-

34 - 36 dB

32 - 39 dB

32 - 36 dB

32 - 39 dB

–

-

-

36 - 36 dB

базисна

базисна

базисна

базисна

базисна

базисна

базисна

базисна

базисна

HauTau

HauTau

HauTau

HauTau

HauTau

Sigenia

Winkhaus

системен

системен

системен

ПРАГ - ШИР. /
ВИСОЧ.

184 mm / 50 mm

184 mm / 56 mm

207 mm / 65mm

179 mm / 50 mm

168 mm / 48 mm
167 mm / 25 mm

156 mm

80 mm / 61 mm

124.8 mm / 45 mm

40 mm / 44 mm

26 mm / 53 mm

ПРАГ + КРИЛО

194 mm

150 mm

150 mm

142 mm или
133 mm

166 mm

137 mm

127.5 mm

99 mm

от 77 до 101 mm

ОБКОВ

PVC

ХАРМОНИКА

AL

СИГУРНОСТ

PVC

Плъзгане стандарт

PREMIDOOR 76
PREMIDOOR 88 PREMIDOOR 76
LUX

ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

РАЗМЕРИ НА
ПРОФИЛА:

цветове по
РАЛ, дървесни
цветове и
транспарантни

цветове по
РАЛ, дървесни
цветове и
транспарантни

бял, златен дъб,
орех, RAL

бял, златен дъб,
орех, RAL

бял / по RAL

бял, златен дъб,
орех, RAL

бял, златен дъб,
орех, RAL

бял / по RAL

бял / по RAL

бял / по RAL

не

не

да

да

-

да, с две уплътнения

не

не

не

не

ЦВЯТ НА
УПЛЪТНЕНИЯТА

бял, бежав,
кафяв и черен

бял, бежав,
кафяв и черен

сив / черен

сив / черен

черен

сив / черен

сив / черен

черен

черен

черен

СТЪКЛОПАКЕТИ

92 mm - 44 и 52
mm
HA92 mm - 44 и
52 mm

78 mm - 32 и 40
mm
НА78 mm - 40 и
50 mm

50 mm

40 mm

24 mm / 50 mm

44 mm

24 mm

24 mm

18 mm

до 34 mm

да / RAL

да / RAL

да / RAL

да / RAL

-

да / RAL

-

-

-

-

7 г.

7 г.

7 г.

7 г.

5 г.

7 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

ЦВЯТ
СРЕДНО
УПЛЪТНЕНИЕ

АЛУМИНИЕВА
КАПАЧКА
ГАРАНЦИЯ /
МОНТАЖ
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153 mm
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ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

ПЛЪЗГАНЕ ТИП „ХАРМОНИКА“

ПЛЪЗГАНЕ С ПОВДИГАНЕ
HEBE-SCHIEBE

Изработва се от:
ПВЦ профили – Трокал 76 мм, Трокал 88,:
Профили от дърво – 78, HA78, IV92, HA92;
Алуминиеви профили – Etem ЕS 70

Гаранция – 5 години за монтаж;
ДРЪЖКИ
Изработва се от PVC система Трокал 76мм, IV 78 мм и HA 78мм – профил от дърво и алуминиев
профил Е 39

Изработва се в големи размери – ширина до
6.5 м и височина до 2.6 м;
Възможности за цветове на PVC профилите
– бял, златен дъб, орех, сапели, тъмен дъб,
антрацит, сиво, бор и боядисване по RAL;
Избор на цвят по каталог на RAL за
алуминиевите профили и боядисване в
дървесни декори;
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;
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ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

сив цвят

бял цвят

кафяв цвят

Предимство е изработката в големи
размери - ширина до 6.4 м и височина до
2.4 м;

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

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;

Възможности за монтаж – преграждане на
площи за ресторанти и заведения, за зимни
градини;
Гаранция – 5 години за монтаж;

Избор на цвят по каталог на RAL за
алуминиевите профили и боядисване в
дървесни декори;
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ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

ПАРАЛЕЛНО ПЛЪЗГАНЕ

Изработва се от:
PVC – Трокал 70мм, 76мм, 88мм
Дърво – IV 78мм, HA 78мм IV 92мм, HA 92мм
Алуминиеви системи с прекъснат термомост
– Е-45, Е-75;
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, едностранно или двустранно фолиране и боядисване по RAL

ПЛЪЗГАНЕ СТАНДАРТ

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

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

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

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

Възможности за монтаж – при остъкляване
на тераси, преграждане на площи за ресторанти и заведения, за зимни градини;
Гаранция – 5 години за монтаж;

Гаранция – 5 години за монтаж;

ДРЪЖКИ

КЛИК-ЛОК ЗА
ПРОЗОРЦИ ТИП
ПЛЪЗГАНЕ

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.
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ТИП „ПЛЪЗГАНЕ“

СИСТЕМИ

бял
цвят

кафяв
цвят

без ключ

с ключ

*предлагат се в цветове бял и черен
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СТЪКЛОПАКЕТИ
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Вид стъклопакет

Размер, мм

Ug
коефициент
(W / m2 K),
с въздух

Ug
коефициент
(W / m2 K),
с газ аргон

Rw,
шумоизолация
(dB)

Пропускане на
ултравиолетови
лъчи UV,%

Соларен
фактор, %

Светлопропускливост, %

Отражение, %

Конструкция

СТЪКЛОПАКЕТИ

СТЪКЛОПАКЕТИ

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

3

37

70

13

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО + / БЯЛО

24

1.3

1

31

25

37

70

13

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
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО+ / БЯЛО /
НИСКОЕМИСИЙНО /
НИСКОЕМИСИЙНО

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
НИСКОЕМИСИЙНО / БЯЛО /
НИСКОЕМИСИЙНО /
НИСКОЕМИСИЙНО

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО+ / БЯЛО /
НИСКОЕМИСИЙНО /
НИСКОЕМИСИЙНО

Стъклопакети
Стъклопакетът е конструкция
от две или повече стъкла, между
които има въздушно пространство, образувано от различни по
размер дистанционери и затворено херметично.

За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение.
Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с абсорбент (молекулярно
сито), върху която двустранно се полага бутил, служещ, 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 стъклопакета се поглъща от абсорбента, с който
е напълнен.

ДВОЕН
СТЪКЛОПАКЕТ

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 прозореца – топлоизолация U ( W / m2 K ),
Шумоизолация R (d B), слънцезащита
или соларен фактор g (%), светлопропускливост ( % ).
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ТРОЕН
СТЪКЛОПАКЕТ

ЧЕТВОРЕН
СТЪКЛОПАКЕТ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1. Въздушна камера
2. Стъкло
3. Дистанционер
4. Абсорбент (поглъща влагата)
5. Бутил (бариера за водните пари)
6. Външен уплътнител (полисулфид, полиуретан, силикон)

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ
НИСКОЕМИСИЙНО / БЯЛО /
НИСКОЕМИСИЙНО /
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

56

—

0.44

—

9.2

32

58

17

58

—

0.42

—

9.2

32

58

17

64

—

0.38

—

9.2

32

58

17

66

—

0.36

—

9.2

32

58

17

56

—

0.45

—

18.3

48

67

17

58

—

0.43

—

18.3

48.5

67

17

64

—

0.39

—

18.3

48.5

67

17

66

—

0.38

—

18.3

48.5

67

17

СТЪКЛОПАКЕТИ

СТЪКЛОПАКЕТИ

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

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 между 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.
Шумоизолация (Rw) – индексът
Rw измерва осреднената звукова изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова
по-добра е шумоизолацията.

UV (%) – преминаване на ултравиолетови лъчи, водещи
до избледняване на боите.

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

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

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

Външна рефлекция (%) – количеството на отразената светлина от стъклопакета. Колкото по-голям 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.
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СТЪКЛОПАКЕТИ

HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР

Коефициентът
наплопреминаване
Uw, W/ m2 K,
в зависимост от
избора на
дистанционер

HIGH SELECTIVE
дистанционер или „топъл кант“ за стъклопакети се употребява, когато вместо масово използвания 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.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПРОЗОРЕЦ
Формула за определяне коефициента на топлопреминаване на готов прозорец

AgX Ug + AfX Uf + Ig x Yg
Uw =
		
Ag + Af
(1)
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
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Критична външна температура за образуване на конденз при стайна температура = 20˚C, с влажност на въздуха = 50%

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

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

ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
Ug = 1.1 W/ m2 K

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
дистанционер

High
Selective

Алуминиев
дистанционер

High
Selective

Алуминиев
дистанционер

High
Selective

Алуминиев
дистанционер

High
Selective

Алуминиев
дистанционер

High
Selective

Алуминиев
дистанционер

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

–

–

-5

-14

-6

-16

1.20- 1.40 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00 0.70 - 0.95 0.70 - 0.95

ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ

СТЪКЛОПАКЕТИ

HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР

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

Коефициентът
наплопреминаване
Uw, W/ m2 K,
в зависимост от
избора на
дистанционер

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 стъклопакети 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 показатели на термична пропускливост, предлагани
днес, като гарантира превъзходен комфорт
в помещенията, отлична енергийна ефективност 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 осигурява оптимална адхезия към втори бариерен
уплътнител.
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СТЪКЛОПАКЕТИ

ШУМОИЗОЛАЦИЯ
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)

СТЪКЛОПАКЕТИ

ШУМОИЗОЛАЦИЯ

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

ШУМОИЗОЛАЦИЯ
Наред с топлоизолационните свойства на стъклопкаетите и защитата от проникване с взлом, шумоизолацията 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 измерват 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%
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.
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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;

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

58

4 / 14 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4

Argon

33 (-1, -4)

58

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 стъклопакет са получени при изпитване в лабораторни условия
съгласно стандарт EN 12758.

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, прелитащи самолети.

33

ВХОДНИ ВРАТИ
Входните врати са част от разнообразието, което Ролпласт предлага на
своите клиенти. Те могат да бъдат от PVC, алуминий, метал или дърво. Избирайки 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;
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ВХОДНИ ВРАТИ

ПРоФИЛИ

Външни входни врати

КАТЕГОРИЯ

ZERO
ДЪРВО

ПРОФИЛ
ДЪРВО

ZERO
AL

ETEM
E-75

СИСТЕМА

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

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

ЕТЕМ

ОБКОВ

Обков Winkhaus,
панти Simonswerg

Обков Winkhaus,
панти Simonswerg

обков Winkhaus,
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Stublina

ОБКОВ

78 mm / 92 mm

78 mm / 92 mm

70 mm

-

60 mm / 68 mm /
83 mm

ШИРИНА НА
ПРОФИЛА

система с
прекъснат
термичен мост

КОЕФИЦИЕНТ
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ
НА ПРОФИЛ /
КАСА И КРИЛО /

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.4 W/m2K

Uf - до 1.6 W/m2K

Uf - до 1.9 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

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

СИГУРНОСТ

Aпартаментни входни врати

TROCAL 88 TROCAL 76 TROCAL 70
КРИЛО 110 КРИЛО 110 КРИЛО 106

ETEM
E-45

система с
прекъснат
термичен мост с
полиуретанова
вложка

ШИРИНА НА
ПРОФИЛА

Външни входни врати

КАТЕГОРИЯ

СИСТЕМА

КОЕФИЦИЕНТ
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ
НА ПРОФИЛ /
КАСА И КРИЛО /

ЦВЯТ

ДРЪЖКИ И
ПЪЛНЕЖИ
АЛУМИНИЕВА
КАПАЧКА

НОВО
ПАНЕЛНА
ДЪРВЕНА
ВРАТА

ВХОДНИ ВРАТИ

ПРоФИЛИ

БЛИНДИРАНИ
ВРАТИ

PVC Trocal 88

PVC Trocal 76 mm

PVC Trocal 70 mm

Дърво 78 мм
със фурнировъчен
сандвич панел
78 мм

обков Winkhaus,
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Stublina

обков Winkhaus,
панти Simonswerg

Secureme

88 mm

76 mm

70 mm

78 мм

67 мм *

Uf - 1.0 W/m2K

Uf - до 1.2 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

-

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

по избор

по избор

по избор

–

по избор

да

да

не

не

-

–

Легенда: * включва 12 мм МДФ покритие
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Врата ZERO
Олицетворяват всички изисквания, необходими за висококачествени външни системи за отваряне на жилищни врати. Те са продукт от най-висок клас и стандарт за изпълнение в Западна Европа. Изработени са от алуминиева ламарина с дебелина 3 мм покриваща 52-80 мм фибран. Фалца
на крилото е изравнено с касата на вратата. Устойчиви, възможност за боядисване във всички

цветове по каталог на RAL, с отлична топлоизолация. Секюрити клас на заключване-базисна, с
куки много по-сигурно от стандартна врата с патрон, които същевременно уплътняват вратата.
Усилени панти с товароносимост до 160 кг и възможност за регулиране + - 3мм.

Разнообразие от модели панели, цветове и орнаментни стъкла

FRANKFURT
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COPENHAGEN

PISA

WARSHAVA

MARIBOR

COPENHAGEN

SOFIA
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ВХОДНИ ВРАТИ

ВХОДНИ ВРАТИ

Масивни таблени входни врати

ВХОДНИ ВРАТИ
ОТ PVC
И АЛУМИНИЙ

МАСИВНИ ТАБЛЕНИ ВХОДНИ ВРАТИ от дърво (предлагат се в цветова гама по избор на клиента) със следните характеристики: устойчиви при удар, издържат на усукване, добра шумоизолация, издържат
на влага, изработват се по размери на клиента;
Какво ще спечелите? Ще получите сигурност, ще направите вашата фасада по-красива, ще преоткриете
индивидуалността в екстериора на вашия дом.

НОВО
ПАНЕЛНАТА ДЪРВЕНА ВРАТА изработена от сандвич
панел с дебелина 78 мм със структура 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.
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ВХОДНИ ВРАТИ

ОБКОВ

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 метални листа с дебелина 1 мм и вътрешна армировка 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 вграден автоматичен падащ праг при заключване
от дебел гумен уплътнител. Металната каса на
вратата е изработена от поцинкована ламарина
с дебелина 1,5 мм с покритие срещу надраскване. Пълното гумено уплътнение, декоративна
каса и первази от МДФ с дебелина 2 см осигуряват допълнителен комфорт и естетика в дома
ви. Декоратвина каса покрива зид 24-28 см.

МОДЕЛИ ВРАТИ

Сигурността е осигурена от 16 точкова заключваща система с 11 активни и 5 пасивни
щипа, брава с вграден блокиращ стопер срещу вибрации. Обкова е от италианската фирма
SECUREME и включва допълнително ограничаващо устройство за контролирано отваряне
на регулиращото се резе, шпионка с панорамен 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 различни цвята отвън и отвътре, с декорация от алуминиеви лайсни или с различни варианти на
фрезоване на МДФ плоскостите.

ОБКОВ ЗА PVC, МАСИВНИ ДЪРВЕНИ И AL ВРАТИ
Последно поколение автоматично
„секюрити“ заключване за входни
врати от Winkhaus, обединяващо
множество предимства в една
система:
AutoLock AV3 съчетава надеждна сигурност
и изключителна лекота на движението с подобрено удобство при активиране и сигурно
плътно затваряне.
Масивни заключващи елементи (под формата
на „куки“) и независими уплътняващи елементи, които осигуряват плавно, но също така много надеждно и плътно затваряне.Причината за
лесно задвижващия се затварящ механизъм се
крие в централно разположения магнитен активатор на автоматичната брава.

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ВРАТИ ЗА АВАРИЙНИ ИЗХОДИ
• Серията анти-паник PHA 2000 се предлага от
неръждаема стомана и стандартна гама цветове;
• Съответствие на стандарт EN1125;
• Надеждна охрана;
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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 врата, се счита от застрахователите за заключена и
напълно защитена.
Може да бъде отключена лесно отвън с помощта на ключ.
Това последно поколение автоматично заключване от Winkhaus се предлага също така и като
моторно заключване, вариант blueMatic EAV3 с
управление чрез безпотенциален контакт, като
дистанционно, разпознаване на пръстов отпечатък (или зеница), чрез смарт телефон, радио
или други системи.

ВХОДНИ ВРАТИ

Блиндирани врати

КТ 228

КТ 265

КТ 223

КТ 219

КТ 215

КТ 212

• Обезопасителния заключващ език осигурява
пълна защита от непозволено влизане отвън;
• Възможност за едно или три точково заключване при еднокрили врати и три или четириточково заключване при двукрили врати;
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ВХОДНИ ВРАТИ

Термопанели

SIMPLE
Термопанели без орнаменти:

ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА
ВХОДНИ, PVC И
Алуминиеви ВРАТИ

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, планински бор.
Изработени са от панели с HPL покритие.

Панелите, които подхождат на по-изчистените и опростени форми, са от серията SIMPLE.
Изработени са с PVC покритие от 1.5 мм.
VENSO
900/2100

VIVO
900/2100

Възможност за дебелини 52мм, 44 мм и
24 мм с цветове и стъкло по поръчка
Покритие: PVC панел от 1,5 мм
наличен

ДЕКОРАТИВНИ ТЕРМОПАНЕЛИ

ВХОДНИ ВРАТИ

Термопанели

Цвят:

Стъкло:

бял 44 мм*

Satinat

бял 24 мм*

Stainat, Deltamat,Chincilla

Цвят:

Хелима:

златен дъб 24 мм Chinchilla Bronze

бял

бяла

орех 24 мм*

орех

златна

* по поръчка

златен дъб

златна

Chinchilla Bronze, Silvit
Bronze*

Възможност за дебелини 52мм, 44 мм и
24 мм с цветове и стъкло по поръчка
Както и модел без стъкло.
Покритие: PVC панел от 1,5 мм
Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм*

Satinat

* по поръчка

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

ZAGI
900/2100
Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Панел без стъкло

Покритие: PVC панел от 1,5 мм
наличен

АРКА 3 10402

Цвят:

Стъкло:

бял 20 мм*

Satinat

бял 44 мм*

Satinat

златен дъб 44 мм*

Chinchilla Bronze

златен дъб 24 мм*

Chinchilla Bronze

орех 24 мм*

Chinchilla Bronze

* по поръчка

АРКА 4 10405

МОЗАЙКА без стъкло

Модел със стъкло без хелима

Модел със стъкло без хелима

Цвят:

бял, златен
дъб, махагон
и орех

Цвят:
Размери:

МОЗАЙКА със стъкло
Цвят:

бял, златен
дъб, орех

бял, златен
дъб, орех

Хелима:

златна

46 / 90 / 210 см

Размери:

46 / 90 / 210 см

Изработени от PVC панели в бял цвят. Предлагат се с дебелина 24 мм и 44 мм по поръчка.
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VENCO
900/2100

Декоративните термопанели са изградени от XPS полистирол изолация, на която от двете страни са залепени пластмасови плочи. Плочите могат да бъдат
изработени от добре познатия вече PVC
материал или от ABS. Коефициентът на
топлопреминаване, измерващ количеството топлина, което преминава през 1
кв.м. панел за единица време е Ug = 1.5
W / m2K.
Всички панели са с дебелина 24мм, 44мм,
52мм и имат вградени стъкла. (Моделите по поръчка се заявяват с цвят и стъкло по желание на клиента, алуминиева
усилка, както и декорация по вградените стъкла със срок от 4 седмици).

VITO
900/2100

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Покритие: PVC панел от 1,5 мм
наличен

Покритие: PVC панел от 1,5 мм
наличен

Цвят:

Стъкло:

Цвят:

Стъкло:

бял 44 мм*

Satinat

бял 44 мм*

Satinat

златен дъб 24 мм

Madera

бял 20 мм

Satinat
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LINEGO

MODERNO

Серията LINEGO е характерна със сребристо обкантване на стъклата. Те са подходящи за сгради
с по-модерна архитектура. Изработени са с ABS покритие от 3.5 мм.

MODERNO е серия, която съчетава в себе си класически дизайн и елементи от актуалните
тенденции. Изработени са от ABS покритие от 3.5 мм.

BALLA
900/2100
Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен
Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Цвят:

Стъкло:

Цвят:

Стъкло:

Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм

Sarto 2

Цвят:

Стъкло:

златен дъб 24 мм*

Chinchilla
Bronze,Chinchilla

бял 24 мм*

Deltamat

бял 24 мм

Deltamat

бял 24 мм

Deltamat, Chinchilla

златен дъб 24 мм

Chinchilla Bronze

бял 24 мм

Chinchilla

златен дъб 24 мм Chinchilla Bronze

Chinchilla Bronze

Chinchilla Bronze

* по поръчка

орех 24 мм*
* по поръчка

златен дъб 24 мм

орех 24 мм

орех 24 мм

Chinchilla Bronze

KAHLO
900/2100

REVERE
900/2100

орех 24 мм*

Silvit Bronze

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Цвят:

Стъкло:

Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм*

Satinat, Chinchilla

бял 24 мм*

Satinat

златен дъб 24 мм

Chinchilla Bronze

орех 24 мм*

Silvit Bronze

METSU
900/2100
Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Покритие: ABS от 3,5 мм

Стъкло:

бял 24 мм*

Satinat, Deltamat

златен дъб 24 мм* Chinchilla Bronze
орех 24 мм

Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм*

Satinat, Chinchilla

Silvit Bronze

* по поръчка

* по поръчка

FARRER
900/2100

DADDI
900/2100

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка
Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Покритие: ABS от 3,5 мм

Цвят:

Стъкло:

бял 44 мм*

Satinat

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Стъкло:

Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм*

Satinat, Chinchilla

бял 24 мм*

Satinat

при варианта Deltamat
Цвят:
Стъкло:

златен дъб 24 мм Chinchilla Bronze,Chinchilla

бял 24 мм*

орех 24 мм*

* по поръчка

Silvit Bronze

Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен

Цвят:
бял 24 мм*

TRADICIONALNO

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

* по поръчка

Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка

* до изчерпване на количествата

Цвят:

* по поръчка

RAPHAEL
900/1920

SEURAT*
850/2000

TISSOT
900/2100

Цвят:

Silvit Bronze, Silvit

KROLL
900/2100

* по поръчка

46

SARTO
850/2000

DICKINSON
850/2000

KORIN
900/2100

ВХОДНИ ВРАТИ

Термопанели

Термопанели

Панелите, които могат да се харесат на хората с вкус към ретро интериор и екстериор,
са от серията TRADICIONALNO. Те също като
LINEGO и MODERNO, са изработени с ABS
покритие от 3.5 мм. Термопанелите се предлагат без декорации по вградените стъкла.

Chinchilla

DONAT
900/2100
Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм
с цветове и стъкло по поръчка
Покритие: ABS от 3,5 мм
наличен
Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм

Chinchilla

бял 24 мм*

Deltamat

* по поръчка

LINARD
900/2100
Възможност за дебелини 44 мм и 24 мм с
цветове и стъкло по поръчка
Покритие: ABS от 3,5 мм
* наличен
Цвят:

Стъкло:

бял 24 мм*

Deltamat

златен дъб 24 мм*

Silvit Bronze

орех 24 мм

Silvit Bronze

* по поръчка
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обков и Дръжки

Дръжки за PVC 130 mm и масивни дървени входни врати
PRIMA

SARA

секретен
ключ

секретен
ключ

FINA

секретен
ключ

THEMA

секретен
ключ

тръбни Дръжки за АL, PVC 130 mm, PVC 104 mm входни врати
CHIARA

Тръбни дръжки

секретен
ключ
рога инокс

рога бял цвят

рога черен
цвят

Дръжки за АL и PVC 106 mm входни врати
Шилд за входна врата STUBLINA:

сив цвят

тройно
огъната
инокс

дъга инокс

Мартина с куки за
входна врата

дръжка лапа STUBLINA:

права инокс
права 45° инокс
възможна дължина възможна дължина
от 40 см до 180 см от 40 см до 180 см
бял цвят

ВХОДНИ ВРАТИ

обков и Дръжки

цвят антрацит

черен цвят

бял цвят

черен цвят

сърце бял цвят

сърце черен цвят

Стопер с пружина мат

ПАНТИ

Шилд:

Панта за PVC входна
врата черен цвят
инокс

Панта за входна врата
от дърво

Панта за масивна
дървена врата

АВТОМАТИ

пасивна
топка 45О
Горен автомат за входна
врата черен цвят
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Панта за входна врата
от алуминий

инокс

Топки:

пасивна
топка

Панта за PVC входна
врата бял цвят

Горен автомат за входна
врата бял цвят

шпионка
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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

Основно предимство на всички варианти стъклени системи е, че спестяват
пространство.
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СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

Иновативно решение за
екстериор на Вашия дом

Прегради

СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ

Иновативно решение за
преграждане на магазини
и офиси
Изпълняват се с ламинирано или закалено/прозрачно или орнаментно стъкло /.
Намират приложение при преграждане на големи офис сгради, магазини, бани и др.

Използва се закалено стъкло от 8 мм, безпрофилно отваряне по вертикалата, включва алуминиеви
профили плъзгащи се по релса. Позволява събиране в ляво и дясно. С използването на този тип
система за остъкляване, позволявате максимално пропускане на светлина в помещението.
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СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

прегради за бани

схеми ДУШ КАБИНИ

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

Стъкла

Крепи

Химически мат

Линии

Каре

Пойнт

Рей

СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

ДУШ КАБИНИ

ДУШ КАБИНИ

Изработват се от 6 мм и 8 мм закалено стъкло, орнаментно или стъкло със специално покритие 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 задание.

Ленс

схеми ДУШ КАБИНИ – Ново –

СТЪКЛО TIMELESS
Висока степен на прозрачност и неутрален
вид TIMELESS е направено от чисто стъкло,
PLANICLEAR, върху което е нанесено невидимо защитно покритие. Благодарение на
това TIMELESS е супер прозрачно и независимо от дебелината си не влияе върху възприятието на цветовете от интериора.
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ПРОЗРАЧНОСТ:
Ден след ден, стъклото е защитено от корозия, което елиминира побеляването и запазва безупречния му изглед за по-дълго
време.
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СТЪКЛО ПО-ЛЕСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ:
Водата лесно се плъзга по повърхността,
което намалява отлаганията на котлен камък и мръсотия. Всички натрупани отлагания се почистват много по-лесно в сравнение с обикновено, необработено стъкло.

Варианти на душ кабини с четири крила. Възможна изработка със закалено стъкло 8 мм.

ВИСОКОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ:
Изключителните качества на TIMELESS се
дължат на финото покритие на стъклото. То
е много устойчиво и последващи индустриални обработки на стъклото не водят до загуба на неговите свойства.

55

СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

вертикално стъклено плъзгане

СИСТЕМИ ОТ СТЪКЛО

ДУШ КАБИНИ

СХЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ДУШ КАБИНИ

вертикално стъклено
плъзгане
ПАНТИ

Панта за душ кабина

дръжки

Дръжка за душ кабина
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Панта за душ кабина

Панта за душ кабина

Панта за душ кабина

Държач тръба стъкло
краен

Държач тръба стена

ДържачИ

Телескопичен държач
270мм-450мм

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 найвисока 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.
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
ДЪРВЕНИ
ДЪРВЕНИ СЪС СТЪКЛО
АЛУМИНИЕВИ
АЛУМИНИЕВИ СЪС СТЪКЛО
PVC

Интериорните врати не само отделят едно помещение от друго. Те са и съществен 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.
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МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK, ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

WE 716 (Венге)

LA-1

LA-1D

LA-1B

LA-DIN

LA-100

LA-40

LA-3

LA-3D

LA-3H

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Цветове WESTALACK

ESES242
242
Бял
Бялясен
ясен

AHAH7474
Явор
Яворрустик
рустик

BUBU8888
Бук
Букфладер
фладер

ESEiP
242
AH
74173
EiP
356
356
KW
KW
173
Бял
ясен
Явор
рустик
Италиански
Италианскидъб
дъб LA-3Q
Череша
Череша

ESES242
242
Бял
Бялясен
ясен

ES 242
AHAH74
74ES 242
Бял Ясен
Явор
Яворрустик
рустик
Бял ясен

BUBUBU
888888
AH 74
Бук фладер
Бук
Букфладер
фладер
Явор рустик

BU
88
NUNU
736
736
Бук
фладер
LA-KR Potalit
Орех
Орех

WE356
EiP
WE
WE716
716
716
Венгедъб
Италиански
Венге
Венге

RAL
KWA9010
173
A223
223
Бял
лак
Череша

Бял
Бяллак
лак

EIP 356
EiP
EiP356
356BU 88
Италиански Дъб

Италиански
Италиански
Букдъб
фладер
дъб

KWKW1
Чере
Чер
Ит

NUNU
736
736 дъб
Снежен
Снежен
дъб
Орех
Орех

ЧW
В

Модели LA-3, LA-3D, LA-3H, LA-3Q за модел PORTALIT може да се изработи в цвят бял лак,
бял ясен и бук.

LA-DIN type 3

242
42
H 74
ясен
сен
рустик
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AH
AH
74
BU
ES7488
242
Явор
Явор
рустик
Букрустик
Бял
фладер
ясен

BU
BU
88
EiP88
AH
356
74
Бук
БукЯвор
фладер
фладер
Италиански
рустик
дъб

EiP
EiP
356
356
KW
BU173
88
Италиански
Италиански
дъб
дъб
Бук
Череша
фладер

Цветове ИКОНОМИ

KW
KW
173
173
NU
EiP
736
356
Череша
Череша
Италиански
Орех дъб

NU
NUWE
736
736
KW
716
173
Орех
Орех
Венге
Череша

WE
WEA716
716
NU
223
736
Венге
Венге
БялОрех
лак

RAL 9010
AA223
223
Снежен
WE 716
дъб
Бял
лак

Бял
Бяллак
лак
Венге

Снежен дъб

Снежен
Снежен
дъб
Черен
Aдъб
223
дъб
Бял лак

Благороден
Черен
Черен
дъб
дъбдъб
Благороден
Снежен
орех
орех

Черен дъб
Благороден
Благороден
орех
Черенорех
дъб

Tenero

Благороден орех
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK

*LA-1 type 1.1

*LA-DIN type 1

*LA-DIN type 3

МОДЕЛИ PROVANCE / WESTALACK

*LA-DIN type 5

Type 1103

Type 1104

Type 4001-LA

Type 4002

*Type 4002-LA
Тrellis 3

*Type 4001-LA
Тrellis 1

*Type 4002-LA
Тrellis 4

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Type 4002-LA

Легенда: *с индивидуална заявка
Моделите PROVANCE се предлагат само в бял цвят
Моделите Type 4002, Type 4001-LA, Type 4002-LA Trellis 1, Type 4002-LA Trellis 4 се
предлагат с декоративни шпроси само в следните размери крила:

Type 2001

*Type 2002

*Type 2004

*Type 2002-LA

860 mm

750 mm

770 mm

Само за моделите 4001-LA и 4001-LA Trellis 1

Type 2001-LA

МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK, ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

Легенда: * с индивидуална заявка
Моделите се предлагат с декоративни шпроси само за следните размери крила:
860 mm и 770 mm
по поръчка за цветове явор рустик, бук фладер, бял лак и бял ясен.

МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛ

2M

Моделите УНИВЕРСАЛ могат да бъдат
изпълнени при следните размери крила:

ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛИ
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670 mm

770mm

870 mm

3M

4M

2HM

DM

Моделите 2M, 3M, 4M, 2HM, и DM могат да бъдат изпълнени при следните
размери крила:
570 mm

860 mm

770 mm

670 mm

За Portalit / Westalack

950 mm

870 mm

770 mm

670 mm

За Икономи и Универсал
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МОДЕЛИ PORTALIT И PROVANCE / WESTALACK

МОДЕЛИ ИКОНОМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИМСТВА НА МАТЕРИАЛА:
• Устойчивост на удар;
• Издържа на усукване;
• Добра шумоизолация - Rw=27dB

Крило 860 мм
светъл отвор след
монтаж 822 мм.

Крило 750 мм
светъл отвор след
монтаж 732 мм.

от 840
до 870 мм.

880 мм.
890 мм.
900 мм.
910 мм.
920 мм.
930 мм.
940 мм.
950 мм.

770 мм.
780 мм.
790 мм.
800 мм.
810 мм.
820 мм.
830 мм.

от 740
до 760 мм.

Крило 650 мм светъл
отвор след монтаж
612 мм.

2035 мм.
2030 мм.
2020 мм.
2010 мм.
2000 мм.
1990 мм.
1980 мм.
1970 мм.
1960 мм.
1950 мм.
1940 мм.
1930 мм.
1920 мм.

660 мм.
670 мм.
680 мм.
690 мм.
700 мм.
710 мм.
720 мм.
730 мм.

в

ш

размер каса
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Каса 65 мм.
Каса 85 мм.
Каса 100 мм.
Каса 125 мм.
Каса 145 мм.
Каса 165 мм.
Каса 185 мм.
Каса 205 мм.
Каса 240 мм.
Каса 290 мм.
Каса 310 мм.
две каси

от 65 мм. до 79 мм.
от 85 мм. до 99 мм.
от 100 мм. до 119 мм.
от 125 мм. до 139 мм.
от 145 мм. до 159 мм.
от 165 мм. до 179 мм.
от 185 мм. до 199 мм.
от 205 мм. до 219 мм.
от 240 мм. до 254 мм.
от 290 мм. до 304 мм.
от 310 мм. до 324 мм.
над 324 мм.

880 мм.
890 мм.
900 мм.
910 мм.
920 мм.
930 мм.
940 мм.
950 мм.
960 мм.

от 860
до 870 мм.

Крило 860 мм
светъл отвор след монтаж
822 мм.

Крило 770 мм
светъл отвор след монтаж
732 мм.

от 760
до 780 мм.

790 мм.
800 мм.
810 мм.
820 мм.
830 мм.
840 мм.
850 мм.

690 мм.
700 мм.
710 мм.
720 мм.
730 мм.
740 мм.
750 мм.

от 660
до 680 мм.

Крило 670 мм
светъл отвор след монтаж
632 мм.

Крило 570 мм
светъл отвор след монтаж
532 мм.

2035 мм.
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.

580 мм.
590 мм.
600 мм.
610 мм.
620 мм.
630 мм.
640 мм.
650 мм.

ш

ОБКОВ
• Предлагат се три варианта брави „ с обикновен ключ,
със секретен ключ, с механизъм за сервизно помещение
• Пантите са двуделни и двустранно регулируеми с
марката Simons V3420.

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.

МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛ

ширина зид

Светъл /зидарски отвор/ и ширина на зида при врати PORTALIT

в

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.

Ширина на зида при каси
PROVANCE и PORTALIT

Светъл /зидарски отвор/ и ширина на зида при врати PROVANCE

ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 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 височина до 2150 мм.

Светъл /зидарски отвор/ и ширина на зида при врати ИКОНОМИ И УНИВЕРСАЛ

в

ш

2150 мм.*
2100 мм.*
2050 мм.
2040 мм.
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.

Крило 950 мм
светъл отвор след монтаж
905 мм.

ОБКОВ
• Предлагат се три варианта брави - с обикновен ключ
със секретен ключ, с механизъм за сервизно помещение. Пантите са двуделни и двустранно регулируеми с
марката Simons V3420.

Ширина на зида при каси

Крило 870 мм
светъл отвор след монтаж
825 мм.

• Издържа на влага (изработка с помощта на влагоустопчиво лепило V1ОО);
• Допустимо е подрязване във височина до 100 mm;
• Тегло на платно с размери 860/1985 - 29 kg;
• Ламинираното покритие е получено по метода с високо налягане HPS.

Крило 670 мм
светъл отвор след монтаж
625 мм.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:
• Платно - изработено е от дупчесто (тръбно) ПДЧ за
модели PORTALIT с дебелина 40 mm и меламиново покритие, заоблен кант. За модели PROVANCE/
WESTALACK платното е изработено от плътно ПДЧ.
• Възможност за автоматично падащо уплътнение и
вентилационна решетка.

• Избрана е колекция от 16 модела врати, които се поддържат на склад в 4 разцветки;
• Кратки срокове за доставка при поръчки извън складова наличност.

Крило 770 мм
светъл отвор след монтаж
725 мм.

• Специално произведени за Ролпласт от немската фирма Westag В Getalit:
• Избрана е колекция от над 20 модела врати, които се поддържат на склад в 7 разцветки;

670 мм.
680 мм.
690 мм.
700 мм.
710 мм.
720 мм.
730 мм.
740 мм.
750 мм.
760 мм.
770 мм.
780 мм.
790 мм.
800 мм.
810 мм.
820 мм.
830 мм.
840 мм.
850 мм.
860 мм.
870 мм.
880 мм.
890 мм.
900 мм.
910 мм.
920 мм.
930 мм.
940 мм.
950 мм.
960 мм.
970 мм.
980 мм.
990 мм.
1000 мм.
1010 мм.
1020 мм.
1030 мм.
1040 мм.
1050 мм.
1060 мм.
1070 мм.

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Маркираните в сиво полета се отнасят за интерирни врати Универсал
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

PVC, АЛУМИНИЕВИ, АЛУМНИЕВИ СЪС СТЪКЛО и ДЪРВЕНИ СЪС СТЪКЛО

ВЪТРЕШНИТЕ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, могат да бъдат изработени от PVC, алуминий и стъкло. 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.

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ОТ МАСИВ

ЗА МОДЕЛ С АЛУМИНИЕВА КАСА
• 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/.
ЗА МОДЕЛ С КАСА ОТ ДЪРВО
Възможните размери на касите от дърво може
да видите на:
• стр. 64 за PROVANCE и ПОРТАЛИТ
• стр. 65 за ИКОНОМИ
ЦВЕТОВЕ НА ПРОФИЛИ ОТ ДЪРВО

PVC ВРАТИ
Ясен

Ясен

Ясен

Ясен

Ясен

Ясен

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

RAL 9001

Дъб

Дъб

Дъб

Дъб

Дъб

Дъб

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

RAL 6009

• 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
Смърч

Смърч

Смърч

Смърч

Смърч

Смърч

T5501 + T5701

T5501 + T5701

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

RAL 9016

Меранти

Меранти

Меранти

Меранти

Меранти

Меранти

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

RAL 7016

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.
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• 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;
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Орнаментни стъкла

ЗА СТЪКЛЕНИ И ИНТЕРИОНИ ВРАТИ

Крепи

ЗА ДЪРВЕНИ, АЛУМИНИЕВИ И PVC ИНТЕРИОНИ ВРАТИ

Рей

Хасир

Бамбук

Бабъл

Конфета

Букет

Пролет

Дамла

Скрийн

Делта 2

Мозайка

ЛЕНС

ЛИНИИ
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Каре

Ледър

Химически мат

Джунгла бронзе

Пойнт

Ню лийф

Флейта

Зебра

Дамла бронзе

Маслинено клонче - бронзе

Асос бронзе

Деко кристал черен

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Орнаментни стъкла

Рейн дропс

Огледало
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

обков и Дръжки

брави за стъклени интериорни врати

Дръжки за дървени интериорни врати
PRIMA с розетка за:

обикновен
ключ

SARA с розетка за:

секретен
ключ

за баня

FINA с розетка за:

обикновен
ключ

секретен
ключ

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

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

обков и Дръжки

за баня

CHIARA с розетка за:

Панти за стъклени интериорни врати
секретен
ключ

за баня

секретен
ключ

за баня

THEMA с розетка за:

обикновен
ключ

секретен
ключ

за баня

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

стопер с пружина мат

Квадратна панта
за стъклена
интериорна врата

Дръжки за СТЪКЛЕНИ
интериорни врати
PRIMA

THEMA

с розетка за
патрон бял цвят
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с розетка за
патрон черен цвят

пасивна топка
бял и черен цвят

QUADRA

Панта овал за стъклена
интериорна врата

Панта овал за стъклена
интериорна врата
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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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Външна ламелна щора Z90
характеристики и предимства
•
•
•
•
•

ламелни щори

Модерен дизайн
Отлично затъмнение
Разнообразие от цветове
Възможност за регулиране на слънчевата светлина
Изработка с ръчно /манивела/ и автоматизирано задвижване

Ламелите са изработени от алуминиева лента с дебелина 40 микрона и ширина 90 мм.
Z формата осигурява пълно затъмнение, а гуменото уплътнение, което фабрично се поставя
на всяка ламела осигурява допълнителна топлоизолация.
Ламели Z90

бяло

кремаво 9015

сиво 7035

сребрист 9006

сиво 9007

антрацит 7016

бронзе

кафяво 8014

зелен 6005

бордо 3005

ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ. КАПАЦИ

ламелни щори

* Възможност за боядисване едностранно и двустрано по каталог на RAL

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.
Кутии
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 декоративен елемент. Предлагаме следните форми, които са с размер спрямо височината
на щората.

Външни 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 ламели отразяват слънчевата светлина, като активно намалява нагряването на помещенията от
слънчева светлина с до 75%. Изчистената визия, термоизолационните характеристики и функционалност ги правят предпочитан компонент в концепцията за енергийна ефективност на съвременните офис, търговски, жилищни, промишлени и административни сгради.
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НОВО
Система
Selfsuporting, която
е с П образна кутия и
водач, който позволява монтаж като външна ролетна щора.
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ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ. КАПАЦИ

МОДЕЛИ С ЧЕЛЕН МОНТАЖ

МОДЕЛ

ТИП МОНТАЖ
ЛАМЕЛА

ПОДДЪРЖАНИ
ЦВЕТОВЕ
/ламела /

КУТИЯ ВИД

ПОДДЪРЖАНИ
ЦВЕТОВЕ
/кутия /

ВЪНШНА
ЛАМЕЛНА
ЩОРА

МАКСИ

челен/външен
Z 90

ТЕРМИНАЛ

ВГРАДЕНА
ЩОРА
TROCAL
СЪС СКРИТ
МОНТАЖ

ВГРАДЕНА
ЩОРА
TROCAL

PVC
АЛУМИНИЙ

Вградена
щора
ROLLPLAST
"BASIC"

МИНИ
ОВАЛ

МИНИ

челен/външен

челен/външен

челен/външен

челен/външен

челен/външен

вграден

вграден

вграден

вграден

вграден

AL ламела 52 мм

AL ламела 39 мм
/ 52 мм

AL ламела 39 мм

AL ламела 39 мм

PVCламела 37 мм

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,
сребрист,
кафяв 8014,
златен дъб,
орех, 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,
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

Бял,
бронзе,
RAL 9015, 9006, 7035,
8014, 7016, 9007, 6005,
3005, RAL

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

Антрацит,
слонова кост

за ламела 39 мм:
сив, светло бежав,
тъмно бежав,
бордо, зелен
за ламела 52 мм:
антрацит, слонова
кост

Сив,
светло бежав,
тъмно бежав,
бордо,
зелен

Сив,
светло бежав,
тъмно бежав,
бордо,
зелен

Светло бежав, тъмно
бежав, сив,
бордо,
зелен

Светло бежав, тъмно
бежав, сив,
бордо,
зелен

Светло бежав, тъмно
бежав, сив,
бордо,
зелен

Сив,
светло бежав, тъмно
бежав, бордо,
зелен

Суров алуминий

AL кутия 45˚

AL кутия 90˚

AL кутия овална

AL кутия 45˚

AL кутия 45˚

PVC кутия 90˚

PVC кутия 90˚

PVC кутия 90˚

PVC кутия 90˚

PVC кутия 90˚

Бял,
цветове от
каталог на RENOLIT и боядисване
по каталог на RAL

Бял, кафяв 8014,
орех, златен дъб
и възможност за
боядисване във
всички цветове по
каталог на RAL

Бял, кафяв 8014
и възможност за
боядисване във
всички цветове по
каталог на RAL

Бял, кафяв 8014,
орех, златен
дъб, сапели и
възможност за
боядисване във
всички цветове по
каталог на RAL

Бял, кафяв 8014,
орех, златен
дъб, сапели и
възможност за
боядисване във
всички цветове по
каталог на RAL

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

Бял,
бронзе,
RAL 9015, 9006,
7035, 8014, 7016,
9007, 6005, 3005,
RAL

ПРИМА

ВЪНШНА
ВГРАДЕНА
ЛАМЕЛНА
ЩОРА

INTEGRO
МИНИ/
МАКСИ

КУТИЯ РАЗМЕР
/см/
ВОДАЧ

МОДЕЛИ С ВГРАДЕН МОНТАЖ

АЛУМИНИЙ

МАТЕРИАЛ

ЦВЕТОВЕ с
предварителна
поръчка със срок
на изпълнение 4
седмици

РЕЛАКС

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

150/ 165/ 180/
205/250

137/ 165/ 180/ 205

150 /180

137/ 150/ 165/
180/ 205

137/ 150/ 165/
180/ 205

240 / 250

250 / 240

175 / 218205/ 218 205
/ 240

160 / 200

203 / 203
170 / 170

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

PVC водач

PVC водач

PVC водач

Г- образен AL водач с
перо

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

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

вграден комарник

вграден комарник

вграден комарник

ЕКСТРИ
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Външни ролетни и ламелни щори

предлага се във вариант
с вграден комарник и без
вграден комарник

позволява допълнителен
монтаж на комарник

МАКСИМАЛНА
ПЛОЩ

16 кв.м.

8 кв.м.

6 кв.м.

6 кв.м.

6 кв.м.

4 кв.м.

6,5 кв.м.

6 кв.м.

6,5 кв.м.

PVC - 3 кв.м.
AL - 6 кв.м.

6 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

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.

ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ. КАПАЦИ

Външни ролетни и ламелни щори
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Предпазват прозорците от атмосферните
влияния, като същевременно придават на
фасадата индивидуален стил.

Външни
ролетни
и ламелни
щори

ВЪНШНИ ЛАМЕЛНИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ. КАПАЦИ

капаци

Предлагат се два вида в зависимост от материала:
Капаци от PVC профили във варианти с
фиксирани или подвижни ламели:
• На склад се поддържат в цвят бял, златен
дъб и орех;
• 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 измазване), 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;
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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

SCREEN ТЕХНОЛОГИЯ

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 варинта „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 варинти на монтаж – за таван, стена или прозорец.

Новите тенденции в сферата на слънцезащитата са насочени към screen и black out платовете,
които със своите характеристики се превръщат в еталон за стандарт в Западна Европа. 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.

ВЪтреШНИ ЩОРИ

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. Батерията е напълно заредена в рамките на 6 часа, ако се използва 4 пъти на ден, което е
приблизително 6 месеца. Предлагаме 0,7 и 1,1 Nm и работи на 8V. Възможно използване при модели Стандарт, Комфорт и Мотиви.
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РОЛО ЩОРИ

ВЪтреШНИ ЩОРИ

РОЛО ЩОРИ

Нашата колекция Nate 380 е с коефициент на пропускливост 5%, което означава, че екранната тъкан блокира 95% от UV лъчите. Съставен е от 36% фибро стъкло и 64% полиестер.

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.
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ВЪтреШНИ ЩОРИ

Модели щори без кутия

КАТЕГОРИЯ

РОЛО
МИНИ

ВАРИАНТ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

МОНТАЖ

ЗАДВИЖВАНЕ

Роло
Стандрат

РОЛО
СПРИНГ

Модели щори с кутия

Роло
Макси

Роло
Елегант

Роло
Лукс

Роло
Комфорт

Роло
Премиум

РОЛО
СИЛУЕТ

РОЛО
ДУЕТ

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

Стандартен плат
–

Стандартен плат
–

Стандартен плат
Плат „Ден и нощ“

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

Прозорец

Прозорец
Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Стена
Таван

Въже с топчета

Въже с топчета
Автоматизация

Напрегната
пружина

Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета

Въже с топчета

Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета
Автоматизация

Въже с топчета
Автоматизация

Бял

Бял
RAL

Бял
RAL

Бял
RAL

Бял
RAL

ЦВЯТ НА
ОКОМПЛЕКТОВКА

Бял
Кафяв 8017
Златен дъб

Бял
Кафяв 8014

Бял

Бял

Бял
Кафяв 8017
Златен дъб
Орех
Махагон
Планински бор
RAL

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

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. 160 см
вис. 240 см

шир. 300 см
вис. 300 см
за ден и нощ
/вис 280 см/

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. 300 см

МАКСИМАЛНИ
РАЗМЕРИ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
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РОЛО ЩОРИ

шир. 150 см
вис. 250 см

шир. 200 см
вис. 300 см

ВЪтреШНИ ЩОРИ

РОЛО ЩОРИ
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ВЪтреШНИ ЩОРИ

РИМСКИ ЩОРИ

ВЪтреШНИ ЩОРИ

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

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

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.

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

Ляво или дясно събиране
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Централно събиране

•
•
•
•

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 с външна батерия, които съдържа пълнител с 8 бр. АА батерии (зареждането им става със зарядно). Работи при 12V.

Предлагат се два модела
Модел „Стил“

Модел „ЛУКС“

Централно срещу
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ВЪтреШНИ ЩОРИ

ПЛИСЕ ЩОРИ

Енергийна ефективност АА+

- НОВО -

Благодарение на конструкцията тип „пчелна пита”, Duette платовете имат възможност да
устоят на топлинния поток, да намалят консумацията на енергия и да спестят разходи за отопление и охлаждане. Тази структура създава естествена въздушна възглавница запазваща
лятната топлина отвън, а зимата намалява загубите на топлина от прозореца.

ВЪтреШНИ ЩОРИ

ПЛИСЕ ЩОРИ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗАГУБАТА НА ТОПЛИНА В ПРОЗОРЕЦА
МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕНА С ДО 46% И МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДО 51%.

UV защита
Duette платовете блокират между 95% и 99% от
вредните ултравиолетови лъчи.

100% затъмнение

Слънчева и топлинна защита

ПЛИСЕ ЩОРИ

През лятото абсорбцията на топлина в прозореца
може да бъде намалена до 78%.

Шумоизолация
Плисе щорите комбинират неповторим дизайн с успешно контролиране на дневната светлина и
температурата:
•
•
•
•
•
•
•
•
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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;

Ефективно затихване на звука с до 45% / Изпитания:
IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI/
Данните са предоставени от Hunter Douglas www.duette.de

НОВО
Система за 15 мм плисиран плат. Възможни са два варианта на изпълнение – монтаж с винт
и двойнозалепваща лепенка. Ще се поддържат три цвята на окомплектовката – бял, кафяв
и сив. Елегантните и фини профили позволяват монтаж върху хармоника.
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ВЪтреШНИ ЩОРИ

ДЪРВЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

ВЪтреШНИ ЩОРИ

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
АЛУМИНИЕВИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ РОЛПЛАСТ
• Изработрват се от алуминий с ширина на ламелите 25 мм и 16 мм;
• Разнообразна цветова гама;
• Снабдени са с надеждни механизми и се почистват лесно;
• Регулират достъпа на светлина чрез завъртане на ламелите;

• Поставят се на всяко крило поотделно и не е
необходимо събиране на щората за отваряне
на съответните крила;
• Аксесоарът „странично водене“, не позволява люлеене и изкривяване на ламелите при
отваряне;

Предлагат се четири модела
МОДЕЛ
„ЛУКС“

МОДЕЛ
„СТИЛ“

МОДЕЛ
„Комфорт“

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 – ПАУЛОВНИЯ.

МОДЕЛ
„вижън“

50 ММ
Минимална ширина 600 мм, максимална ширина 1800 мм за лакираните
цветове, за другите 2000 мм и максимална височина 4500 мм, максимална квадратура 5 кв.м.

Възможни са за изработка и с мотор при ламела 50 мм.
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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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МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ

РОЛЕТНИ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ – ТИП ПРОЗОРЕЦ:
ТИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ
КЛАСИК:
• Възможни цветове – бял, кафяв 8014,
златен дъб, орех, тъмен дъб и избор
на цвят по каталог на RAL;
• Максимално уплътнение към касата
на прозореца;
• Благодарение на функцията за навиване печелите удобство и практичност;
• Оптимално съхранение през зимните
месеци за по-дълга и безпроблемна
експлоатация;
• Възможен е монтаж върху всякакъв
вид прозорци, както и да се монтират едновременно с външни ролетни
щори;

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

ТИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ
ПРЕСТИЖ:

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА Врати

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА ПРОЗОРЦИ

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

Класик

Престиж

ПЛИСЕ МРЕЖИ

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 възможност за цветове: бял, кафяв, златен дъб,
орех, махагон и боядисване по RAL;
• Модел на панти – предлага се в следните цветове: бял, кафяв, златен дъб,
тъмен дъб, махагон, орех и боядисана
по RAL;
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ПЛИСЕ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ:
МОДЕЛ ТИП ВРАТИ / МОДЕЛ ТИП ПРОЗОРЦИ
• Възможност за изработка на по-големи размери и монтаж върху портални врати;
• Елегантно и ефективно решение на проблема
с досадните насекоми;
• Максимално събиране в прибрано състояние;
• Луксозна и модерна алтернатива на стандартните модели комарници;
• Възможни цветове – бял, кафяв 8014 , 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
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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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Гаражни врати

ИНДУСТРИАЛНА СЕКЦИОННА ВРАТА - НОВО -

• 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 21кв.м

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.

ES 242
Бял ясен

СЕКЦИОННИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

Технически предимства

Гаражни врати

секционни гаражни врати - ИНДУСТРИАЛНИ

секционни гаражни врати

AH 74
Явор рустик

Индустриалните врати на Ролпласт са проектирани да гарантират голяма товароносимост - до
660 кг и максимална площ 48 м2
Системи за монтаж
STANDART LIFT

VERTICAL LIFT

HIGHT LIFT

BU 88
Бук фладер

• Лесно приспособяване към различните 			
строителни условия
• Рамката позволява монтаж при наличие на 		
малко пространство
• Възможност за поставяне на прозорчета

EiP 356
Италиански дъб

• Лесен и бърз монтаж
благодарение на уникалната
си система за окачване с
иновативни компоненти
• PVC ролки с лагери, които
редуцират звука до 15 dB и
сигуряват безшумна работа
• Усилени панти
• Пружини за 20 000 цикъла

KW 173
Череша

Разнообразие от модели и цветове
Гладък панел

За всички модели се
предлага боядисване по RAL

Панел с 5 линии

7016ЗP

NU 736
Орех

9016P

ЗЛАТЕН
ДЪБ

ОРЕХ

Панел тип касети

WE 716
Венге

9006

98

9016P

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

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
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A 22
Бял л

Гаражни врати

Автоматика

Автоматика за секционни врати

Автоматика за секционни врати - ИНДУСТРИАЛНИ

• Гъвкава инсталация на стена или таван благодарение на
отделения корпус на управляващия блок на PRO +.
• Безопасност благодарение на кодираната система за
радиоуправление.
• 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
аварийни ситуации.

ДВИГАТЕЛ ЗА СЕКЦИОННА ИНДУСТРИАЛНА ВРАТА GIGASEDO

Разширител за паметта Memo

Дистанционни пулчета

Програмирането на мотора се извършва лесно с трите
интегрирани в контролният блок бутона. Крайните
изключватели се настройват лесно при варианта без
контролен 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
сертификати, но също така удовлетворява напълно
изискванията на всеки клиент.
Той е устойчив, надежден и също така бърз при
отваряне и затваряне на индустриалната врата.

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

Гаражни врати

Автоматика

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подходящи за всеки тип индустриална врата.
Аварийно освобождаване в случай на прекъсване на електрозахранването.

ЦЕНТРАЛА GIGA CONTROL A

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

Лазер

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 устройства 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 устройства

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

Възможност са включване на допълнителни аксесоари като:
При висока влажност на въздуха моторът
автоматично отваря вратата осигурявайки
отлична циркулация. Когато се постигне
оптимална стойност, вратата се затваря,
намалявайки риска от образуване на плесени.
Акумулаторна батерия при прекъсване на захранването

Доставя енергия за 12 часа и 10 цикъла на
вратата в случай на прекъсване на захранването.
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Дава оптическа помощ за идеално позициониране
на автомобил в гаража.

Многофункционално свързващо устройство

Възможност за свързване към различни
електрически устройства и създаване на до
10 сценария

Авариен / противопожарен бутон отваря вратите и те остават отворени до деактивирането му, често пъти изискване
за пожарна безопасност.

Фотоклетки

Светлинен сигнал при затваряне и отваряне на вратата

Оптичен предпазен ръб

Пневматичен предпазен ръб

Светофар

Пусков механизъм с ключ
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Гаражни врати

Автоматика за ролетни врати и щори

ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“

Външните ролетни щори могат да бъдат управлявани
по два основни начина: ръчно и с електрически мотор.
Ръчното управление може да се извършва:
• Посредством ширит с табакера
• Чрез манивела при по-тежките щори

ГАРАЖНИТЕ ВРАТИ се Произвеждат от стабилен и сигурен алуминиев максиламел
77 h L 19 mm с полиуретанов пълнеж и ламела H 55 mm.

• С високи шумо и топлоизолационни показатели;
• Отварят се тихо и лесно;
• При отваряне заемат минимално вътрешно и
външно пространство;
• Задвижване посредством двигател, управляван от бутон, система за централно управление или дистанционно управление;
• С ширина до 5 м и височина до 3.2 м. Позволява обща площ до 16 кв.м.
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• Възможност за аварийно отваряне посредством UPS, манивела или жило;
• За по-голяма сигурност при аварийна ситуация, може да се постави фотоклетка или долна греда с вграден сензор;
• Основните цветове са: бял, кафяв, сребрист,
антрацит, златен дъб, орех, сапели (само по
поръчка), като съществува възможност за
боядисване в цвят по RAL, със срок на доставка 30 дни;

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

Двуканален бутон за
радиомотор Ролпласт

Бутон за вграден монтаж
за механичен мотор

Бутон за външен монтаж
за механичен мотор

Wi-Fi приемник за
дистанционен контрол

Дистанционно пулче
Ролпласт

Дистанционно пулче
Алфа

Дистанционно управление
за механичен мотор

15-канално
дистанционно модел
Екстра с лед екран

Едноканално
дистанционно модел
Екстра

5-канално пулче за
радиомотор Ролпласт

5-канално пулче с
таймер за радиомотор
Ролпласт

едноканално пулче за
радиомотор Ролпласт

Други високотехнологични
начини за управление са
сензорите за слънце и вятър. Благодарение на тях,
без да сте вкъщи, жилището
Ви ще е защитено от външните влияния.

Сензор за
вятър и
слънце за
радиомотор

Гаражни врати

ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“

Сензор за
вятър и слънце
за радиомотор
(безжичен)
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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 помещения, балкони и други.
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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.
Металните струни биват кръгли, квадратни или
в комбинация от метал и дърво.
Те се захващат както хоризонтално, така и вертикално.

Фирма Ролпласт предлага на своите клиенти:
• Парапети изработени изцяло от стъкло;
• Само ръкохватки за стълбища или прозорци,
където е необходимо;
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КОНТАКТИ
Вече 20 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
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гр. Ихтиман

ул. Цар Освободител №113

гр. Каварна

бул. България 63А

056 /850 251

0896 360 611

rollplast.ihtiman@gmail.com

0884 009 694

kavarna@rollplast.com

гр. Казанлък

ул. Ал. Батенберг № 7

0431/ 54 036

0888 770 929

kazanlak@rollplast.com

гр. Козлодуй

ул. Освободител бл. 79, партер, срещу Т Маркет

097 381 091

0886 799 228

kostovi_komfort@abv.bg

гр. Костенец

ул. Цариградско Шосе № 72

0896 360 611

0894 423 724

geoplam71@gmail.com

гр. Костинброд

ул . Славянска 34, парк BIllA

0721/ 66 020

0888 696 683

kostinbrod2@rollplast.com

гр. Кърджали

бул. Христо Ботев 45, магазин 2

0884 359 887

kardzhali@rollplast.com

бул. Беломорски № 81, бл. Чайка - 2

0885 296 366

windoor@abv.bg

гр. Асеновград

бул. България № 24

0887 823 194

asenovgrad@rollplast.com

гр. Кърджали

гр. Асеновград

площад Житен пазар № 9

0876 223 393

asenovgrad.rollplast@mail.bg

гр. Кюстендил

ул. Власина № 1

078 548 844

0887 206 207

raya_eood@abv.bg

гр. Банско

ул. България № 47

073 870 000

0878 937 393

innonova_bansko@abv.bg

гр. Ловеч

ул. Райна Княгиня № 1

068 600 619

0884 844 994

silvia_rollplast@abv.bg

гр. Банкя

ул. Стефан Стамболов № 20

02/ 997 75 10

0888 001 289

bankia@rollplast.com

гр. Лом

ул. Славянска № 58

0884 705 234

hena_ood@abv.bg

ул. Христо Ботев № 19

091 092 443

0885 202 367

svetalden@abv.bg

гр. Белоградчик

бул. Съединение № 1

093 654 213

0884 705 235

hena_ood@abv.bg

гр. Мездра

гр. Благоевград

бул. Васил Левски № 12

073 870 000

0878 756 575

innonova_blagoevgrad@abv.bg

гр. Монтана

ул. Свети Климент Охридски № 10

096 311 866

0887 740 546

kostovi_komfort@abv.bg

гр. Благоевград

бул. Джеймс Баучер № 4

073 870 000

0878 711 875

innonova@abv.bg

гр. Монтана

ул. Свети Климент Охридски № 34

096 300 822

0882 413 667

kostovi_komfort@abv.bg

гр. Ботевград

пл. Освобождение № 2

072/ 395 082

0884 403 220

botevgrad@rollplast.com

гр. Несебър

ул. Хан Крум № 29 до Vivacom

0878 234 456

rollplastnesebar@abv.bg

0882 023 096

breznik@rollplast.com

гр. Нова Загора

ул. Минко Балкански № 88

0882 425 238

Rosi91_sl@abv.bg

0889 844 882

burgas@rollplast.com

гр. Нови Искър

ул. Момина сълза 2

02/ 991 84 21

0888 696 688

novi_iskyr@rollplast.com

0882 931 977

burgas2@rollplast.com

гр. Пазарджик

бул. България № 20

034/ 443 984

0888 182 211

pazardjik@rollplast.com

0885 681 030

dinamik2012@abv.bg

гр. Брезник

ул. Георги Бунджулов № 67

гр. Бургас

ул. Св. Св. Кирил и Методий № 34

гр. Бургас

ул. Стефан Стамболов № 84

гр. Бургас

ж. к. Славейков, ул. Янко Комитов № 4, база
Пиргосплод

0879 347 941

гр. Бургас

ул. Христо Ботев № 31

056 800 104

0879 347 950

sd_komfort@abv.bg

гр. Бургас

ж. к. Меден Рудник, ул. Въстанническа, до бл. 115

056 970 026

0877 400 205

sd_komfort@abv.bg

гр. Бургас

кв. Изгрев, бл. 187, /срещу Била/

056 850 251

0888 305 677

rollplast_alumina91@yahoo.com

гр. Варна

бул. Сливница № 135

052/ 638 559

0888 709 171

varna@rollplast.com

056/ 821 179

гр. Варна

бул. Чаталджа № 89

052/800 035

0888 696 653

varna2@rollplast.com

гр. Варна

ул. Никола Вапцаров № 9, до Стадион Черно море

052 300 111

0877 944 644

rindor_rollplast@abv.bg

гр. Варна

кв. Аспарухово, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 11

052 370 300

0896 303 909

nika_treid@abv.bg

гр. Варна

ул. Д-р Пюскюлиев № 82

0883 250 941

rolpak.ood@abv.bg

гр. Варна

ул. Селиолу № 21

0889 250 946

0889 250 941

rolpak.ood@abv.bg

гр. Велико Търново бул. Н. Габровски № 33

062/600 029

0888 696 665

v.tyrnovo@rollplast.com

гр. Велико Търново ул. България № 21

062/ 520 389

0882 945 786

v.tarnovo2@rollplast.com

0889 422 499

velingrad@rollplast.com

гр. Велинград

бул. Съединение № 198

гр. Видин

ул. Цар Симеон Велики № 50

094 606 076

0884 697 221

hena_ood@abv.bg

гр. Видин

ул. Широка № 29 А

094 623 230

0885 846 306

hena_ood@abv.bg

гр. Враца

ул. Петропавловска № 82

092 663 427

0888 160 350

toni_maslarski@abv.bg

гр. Габрово

бул. Васил Априлов № 16

066 987 050

0888 686 494

office@maxinvest-bg.eu

гр. Габрово

ул. Орловска № 28

0884 095 007

0988 810 108

tn-maks@mail.bg

гр. Горна
Оряховица

ул. Цар Освободител № 2

0882 011 396

гр. Пазарджик

бул. Георги Бенковски № 16

0898 374 570

rollplastpz@abv.bg

гр. Перник

ж. к. Изток, ул. Юрий Гагарин 223, маг. 1

076/ 671 041

0886 300 170

pernik@rollplast.com

гр. Перник

площад Кракра Пернишки № 21

076/ 600 586

0885 743 144

pernik2@rollplast.com

гр. Перник

ул. Бучински пътwww № 11

0899 838 516

0898 590 865

veni_si@abv.bg

гр. Пещера

ул. Свети Константин 2

0884 183 384

peshtera@rollplast.com

гр. Пирдоп

ул. Цар Освободител 57, бл. 56

0888 383 520

0888 504 537

djovaniko@gmail.com

гр. Плевен

ул. Данаил Попов № 9

064 988 810

0887 697 279

multiplast_2007@abv.bg

гр. Плевен

ул. Сан Стефано № 27

064 801 540

0885 161 668

san.stefano27@abv.bg

гр. Плевен

кв. Димитър Константинов №16

0877 262 263

royal_house_building@abv.bg

гр. Пловдив

бул. Мария Луиза № 65

0895 069 400

0878 925 178

bgdizain@abv.bg

гр. Пловдив

бул. България № 111

032 942 175

0885187071

dimitar74_filipov@abv.bg

гр. Пловдив

бул. Пещерско Шосе № 97

0888 431 166

tihomir.filipow@gmail.com

гр. Пловдив

бул. Васил Априлов № 80

0889 617 939

itdom@abv.bg

гр. Пловдив

ул. Николай Коперник № 2

0889 903 232

holy_plast@abv.bg

гр. Поморие

ул. Софроний Врачански 1

0888 004 086

pomorie@rollplast.com

гр. Попово

бул. България № 7

0899 833 819

0894 767 617

vip_design@abv.bg

гр. Радомир

пл. Войнишко Въстание № 1

0898 590 865

0899 838 516

veni_si@abv.bg

гр. Разград

бул. България № 3

0894 476 949

alfahim@abv.bg

гр. Русе

ул. Борисова № 94

082/ 831 976

0888 400 533

ruse@rollplast.com

гр. Русе

ул. Цар Освободител № 41

082/ 520 537

0882 369 960

ruse2@rollplast.com

гр. Разлог

ул. Цар Самуил № 1

073 870 000

0878 277 588

rollplast_razlog@abv.bg

гр. Гоце Делчев

ул. Генерал Ковачев № 29

0892 993 994

venielly@abv.bg

гр. Димитровград

бул. Димитър Благоев № 5

039 123 037

0899 827 851

baris_import_export@abv.bg

гр. Самоков

бул. Искър 101

072/ 261 719

0888 696 659

samokov@rollplast.com

гр. Добрич

ул. Генерал Гурко № 11

058/ 585 145

0882 530 534

dobrich@rollplast.com

гр. Сандански

ул. Малашевска № 5

074 632 324

0888 655 612

tandemstyle@abv.bg

гр. Добрич

ул. Бачо Киро № 2

0886 191 991

m.k.v.plastdobrich@abv.bg

гр. Свищов

ул. Екзарх Антим 1, N2, бл. Георги Димитров

063 143 333

0895 632 040

dilyan_km@abv.bg

гр. Севлиево

ул. Любен Каравелов № 12

067 580 078

0889 925 125

lalev.rollplast@mail.bg

035 612 518

гр. Дряново

ул. Шипка № 114

0988 810 108

0884 095 007

tn-maks@mail.bg

гр. Дупница

ул. Иван Вазов № 8

0701/ 40 759

0888 696 656

dupnica@rollplast.com

гр. Септември

бул. Съединение 93

0888 315 083

mpenkow@mail.bg

гр. Елена

ул. Стоян Михайловски № 22

0896 636 163

stroi2010@mail.bg

гр. Силистра

ул. Добрич № 36

0885 077 899

аl_plast2009@abv.bg

гр. Елин Пелин

бул. София № 33

0878 438 981

niksan_eood_01@abv.bg

гр. Силистра

бул. Македония 115 А

0899 881 441

mtd_group@abv.bg

гр. Елхово

пл. Христо Ботев № 7

0882 370 206

elhovo@rollplast.com

гр. Сливен

ул. Хаджи Димитър, бл. 29, вх. В, ет. 1

0896 856 702

komfort_sliven@abv.bg

044 622 222
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гр. Сливен
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кв. Дружба, ул. Янко Сакъзов № 55

044 682 320

0887 567 370

Rosi91_sl@abv.bg

гр. Сливница

бул. Алеко Константинов 2 А

0884 720 715

liubomir.bojilov@abv.bg

гр. Смолян

ул. Хан Пресиян № 9

0888 696 674

smolyan@rollplast.com

гр. Созопол

ул. Републиканска № 8

0879 347 941

0885 681 030

dinamik2012@abv.bg

гр. София

кв. Захарна фабрика, ул. Кукуш № 1

02/ 812 69 28

0885 807 780

kukush@rollplast.com

гр. София

бул. Христо Ботев № 60

02/ 980 88 66

0887 823 818

botev@rollplast.com

гр. София

бул. Мадрид № 37

02/ 944 52 64

0887 823 888

madrid@rollplast.com

гр. София

ж. к. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 125

02/ 958 85 66

0886 441 954

g_delchev@rollplast.com

гр. София

ж. к. Младост 3, бл. 304, вх. 1

02/ 874 02 09

0888 696 667

mladost3@rollplast.com

гр. София

ж. к. Младост 4, бл. 458

02/ 975 61 68

0888 696 666

mladost4@rollplast.com

гр. София

ж. к. Дружба 1, бул. Кръстьо Пастухов, бл. 50

02/ 490 21 18

0888 696 684

drujba1@rollplast.com

гр. София

ж. к. Люлин 2, бул. Царица Йоанна 108а,
до Еником М

02/ 423 58 30

0882 417 278

liulin2@rollplast.com

гр. София

ж. к. Люлин 3, Кооперативен пазар, пав. 4

02/ 927 73 07

0888 588 823

lulin@rollplast.com

гр. София

ж. к. Надежда 2, бул. Ломско шосе № 68

02/ 936 06 83

0887 277 226

nadejda@rollplast.com

гр. София

ж. к. Надежда 4, бул. Ломско шосе № 184

02/ 426 28 23

0886 192 303

nadejda2@rollplast.com

гр. София

ж. к. Разсадника, бул. Възкресение, бл. 87

02/ 920 08 30

0888 008 891

razsadnika@rollplast.com

гр. София

ж. к. Овча купел, бул. Монтевидео, бл. 527

02/ 956 00 63

0886 837 857

o_kupel@rollplast.com

гр. София

ж. к. Овча Купел, ул. Любляна 46А, маг. 3

02/ 423 67 80

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

кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе № 56

0888 102 248

gorublyane@rollplast.com

гр. София

ж. к. Красно село, ул. Стефан Тошев № 8

02/ 480 34 09

0888 696 675

krasnoselo@rollplast.com

гр. София

ж. к. Суха река, ул. Тодорини кукли № 1

02/ 427 59 93

0889 353 593

suhatareka@rollplast.com

гр. София

ж. к. Дианабад, бул. Г. М. Димитров, бл. 38,
срещу Shell

02/ 968 6015

0878 930 084

kolev_m@gbg.bg

гр. София

ж. к. Света Троица, ул. Габрово до Кауфланд

0885 363 883

eiemka@abv.bg

гр. София

ж. к. Люлин, ул.Търново № 3

0879 233 532

eiemka@abv.bg

гр. София

кв. Гео Милев, бул. Шипченски Проход № 23

0885 805 810

0888 696 677

angelinakrumova@abv.bg

гр. София

ж. к. Младост 1, бл. 74 А, маг. № 3

02/ 974 5429

0887 697 279

multiplast_2007@abv.bg

гр. София

бул. Черни връх № 36

0882 306 094

0888 696 677

angelinakrumova@abv.bg

гр. София

бул. Черни връх № 154

0888 001 532

aleksi.dimitrov@gmail.com

гр. София

бул. Александър Стамболийски № 163

0878 019 033

rollplast@pvc-dograma.net

гр. София

кв. Лозенец, бул, Арсеналски № 65

0893 353 447

office.lozenec@pvc-dograma.net

гр. София

бул. Княз Дондуков № 31

0878 261 675

0878 019 033

office.dondukov@plast-market.bg

гр. Средец

ул. Васил Коларов № 66

0876 514 516

0885 681 030

dinamik2012@abv.bg

гр. Стамболийски

ул. Антим I, 5

0888 157 707

stamboliiski@rollplast.com

гр. Стара Загора

ул. Цар Симеон 40

042/ 924 196

0888 696 648

stzagora2@rollplast.com

гр. Стара Загора

ул. Генерал Столетов 143, маг. 4

042/ 620 232

0888 602 215

stzagora@rollplast.com

гр. Троян

ул. Васил Левски № 22

0879 263 262

matias_munov@abv.bg

гр. Търговище

ул. Тодор Каблешков № 32

0897 412 130

rollplast-targovishte@abv.bg

гр. Хасково

бул. Г. С. Раковски № 16

038 665 664

0889 652 906

msn2009@abv.bg

гр. Хасково

ул. Добруджа № 30

038 665 664

0889 652 906

msn2009@abv.bg

гр. Чирпан

бул. Васил Левски № 2

0898 325 741

0898 348 125

luki_term_ood@abv.bg

гр. Шумен

бул. Симеон Велики № 48

0889 617 131

shumen@rollplast.com

гр. Ямбол

ул. Граф Игнатиев № 107

гр. Ямбол

ул. Димитър Благоев, бл. 8

046/ 983 076

0888 400 662

yambol@rollplast.com

0884 607 331

yambol2@rollplast.com

№ 0001

Само този документ
удостоверява
сертифицираните
дистрибутори 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
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТАНДАРТИ
1.
2.
3.

4.

5.

В нашите шоуруми Вие можете да разгледате
всички продукти в приятна атмосфера;
Компетентните ни съвети по отделните продукти
ще улеснят и насочат Вашия избор;
Нашите продавач-консултанти ще Ви предложат
различни варианти, съобразени с конкретните Ви
изисквания;
На място в шоурума ще получите и индивидуална
ценова оферта съответстваща на Вашето
запитване;
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;

ГАРАНЦИИ
10 ГОДИНИ:

5 ГОДИНИ:

1. За поява на неестествен цвят и пукнатини по
повърхността на белия прозорец или врата от ПВЦ
материал;
2. За поява на неестествен цвят и пукнатини по
вътрешната повърхност (от страната на стаята) на
фолирани профили;
3. За поява на неестествен цвят и пукнатини по
повърхността на белия прозорец или врата от
алуминий;

1. Обков
2. Стъклопакет

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

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТ - ISO 9001:2008
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2 ГОДИНИ:
1. Автоматика за ролетни щори и гаражни врати

