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Колекция налични врати февруари 2020 

 

 

 

 Показаните в брошурата колекции интериорни, входни врати и дръжки се поддържат налични на склад. 

              Заявки се приемат само в писмен вид, на имейл orders@davido.bg 

              Всички заявки се считат за приети само след обработване и обратно потвърждение от наша страна. 

              В заявките трябва да се посочват само размери и посоки според номенклатурата посочена в брошурата.  

              Заявки за входни врати Classen се изпълняват за 3 работни дни. 
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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 

Колекции интериорни врати фолио PRIMO и ЛАК покритие 

Име Артикул Цвят размер цена 

Врата Сенчъри мод.1 (плътна) орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 100 лв. 

Врата Калинга мод.3( стъкло мат) орех 70',80' 220 лв. 

Врата Антиопе мод.3 (стъкло мат) акация СТ 70',80' 220 лв. 

Врата Сенчъри мод.7 (стъкло мат) бяло фолио 70',80' 190 лв. 

Врата Греко мод.3 (стъкло мат), модулна, 3 панти ясен бяло 70',80' 260 лв. 

Врата Класик плътна бял крафтмастер,лак мат 60',70',80',90' 150 лв. 

Врата Класик 2/3 ст ( стъкло прозрачно, дърв.кора) бял крафтмастер,лак мат 70',80' 220 лв. 

Врата Линеа мод.2.12 (плътна)* бял UV,лак мат 60',70',80‘ 180 лв. 

Врата Линеа мод.2.1 (плътна)* бял UV,лак мат 60' 180 лв. 

Врата Линеа мод.1.2 (стъкло мат)* бял UV,лак мат 80‘ 300 лв. 

Каса рег. 7.5/9.5;9.5/11.5;12/14;14/16 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 160 лв. 

Каса рег. 16/18 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 170 лв. 

Каса рег. 18/20 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 180 лв. 

Каса рег. 20/22;22/24;24/26;26/28 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 200 лв. 

Каса рег. 28/30;30/32 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 220 лв. 

Каса Смок 7/11; 11/15 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80 160 лв. 

Уширение Смок ( зид 15-18 с каса 7/11,зид 18-22 с каса 11/15) орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 80' 50 лв. 

Каса Стандарт (щок ) 9 см орех, акация СТ, бяло фолио,ясен бяло 60',70',80',90' 90 лв. 

    
Колекции интериорни врати фолио CPL покритие 

Име Артикул Цвят размер цена 

Врата Сенчъри мод.1 (плътна) ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 130 лв. 

Врата Сенчъри мод.7 (стъкло мат) ясен графит,тъмен дъб 70',80' 230 лв. 

Врата Деметър мод.2 (стъкло мат) ясен сняг 70',80' 250 лв. 

Каса рег. 7.5/9.5;9.5/11.5;12/14;14/16 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 165 лв. 

Каса рег. 16/18 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 175 лв. 

Каса рег. 18/20 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 185 лв. 

Каса рег. 20/22;22/24;24/26;26/28 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 205 лв. 

Каса рег. 28/30;30/32 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 225 лв. 

Каса Смок 7/11; 11/15 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80 165 лв. 

Уширение Смок ( зид 15-18 с каса 7/11,зид 18-22 с каса 11/15) ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 80' 50 лв. 

Каса Стандарт (щок ) 9 см ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб 60',70',80',90' 95 лв. 

    
     *цените на колекция Линеа важат до 01.04, предстои корекция на цената 

 

 

 

       

      Посочените цени са с включен ДДС, франко склад София и важат от 01.02.2020. 

     ЗА КОНТАКТ:  email:  orders@davido.bg 

     0884/370 373 Александър Михалев 
      

office@doors-and-floors.bg
Тел: 0884 658 168
Лице за контакт: Кирил Милев

     www.doors-and-floors.bg
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ВХОДНИ ВРАТИ 

 Метална конструкция и долен метален праг с уплътнител; Пълнеж от минерална вата; 

 Гладки (нефрезовани) декоративни плоскости от МДФ. Декоративна каса(первази Фери Стандарт 90градуса,Фери Класен 45градуса) 

 Метална каса  и метални обкантващи профили , прахово боядисани  

 Регулируеми панти и пасивни шипове – х2 броя; Широкоъгълна шпионка и дръжки FeRi – сребро; 

 Едностранно заключване патронна брава с 3 шипa. Патрон със защита и допълнителна брава с кука с патрон с врътка. 

 Стандартно отваряне навътре. Възможност за избор за отваряне навън. 

 Solid Feri 50 Classen : 2 размера 90/198 и 98/200. Възможност за избор на горен патрон със стандартно или WC заключване 

Име Артикул каса до цвят цена 

Входна врата Solid Feri 50 Стандарт каса до 34 см черен дъб, мелинга памплона   845 лв.  

Входна врата Solid Feri 50 Classen без дек. каса бяло,орех,акация СТ, ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб   650 лв.  

Входна врата Solid Feri 50 Classen с каса до 20 см бяло,орех,акация СТ, ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб   815 лв.  

Входна врата Solid Feri 50 Classen с каса до 32 см бяло,орех,акация СТ, ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб   865 лв.  

Входна врата Solid Feri 50 Classen с каса до 36 см бяло,орех,акация СТ, ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб   885 лв.  

Входна врата Solid Feri 50 Classen с каса до 38 см бяло,орех,акация СТ, ясен сняг,ясен графит,тъмен дъб    935 лв.  

ДРЪЖКИ И АКСЕСОАРИ 

 дръжка модел форма цвят дръжка горна розетка ОК/секрет розетка WC 

Яро (комплект)* кръгла М6/М9 - 26 лв. 32 лв. 

Престо (комплект)* кръгла М6/М9 - 25 лв. 31 лв. 

Оникс кръгла М6/бяло 41 лв. 8 лв. 14 лв. 

Романа сребро* кръгла М6/М9 - 22 лв. 28 лв. 

Романа Слим 45 (за панел)** кръгла М9 - 22 лв. 28 лв. 

Романа антик* кръгла М3 14 лв. 8 лв. 14 лв. 

Кубик квадрат М91 25 лв. 11 лв. 15 лв. 

Фокус квадрат М91 24 лв. 11 лв. 15 лв. 

Фремо квадрат М9 16 лв. 11 лв. 15 лв. 

Милано (комплект) за панел* кръгла алуминий - 16 лв. 27 лв. 
   *цената е обща за комплект дръжка + розетка. При другите модели могат да се закупят поотделно горна част или розетка.  

  **очаквана доставка на дръжка Романа Слим 45 към средата на март 2020. 

Име Артикул   цена 

Перваз 10*60мм едностранен комплект в наличните цветове 18 лв. 

Перваз 12*12мм едностранен комплект в наличните цветове 14 лв. 

Г-образен перваз, с перо 40мм, комплект в наличните цветове 50 лв. 

Брава секрет, WC лява или дясна 10 лв. 

Секретен  патрон за интериорни врати асиметричен 14 лв. 

Патрон за входна врата с WC врътка, отваряне навън асиметричен 20 лв. 

Патрон за входна врата, отваряне навън асиметричен 20 лв. 

Стопер1 полусфера самозалепващ  М9 3.9 лв. 

Стопер2 2030 М9/никел 4.9 лв. 

Стопер3 CH нисък инокс 6.4 лв. 

Стопер4 P23ST0C  хром/бял 4.9 лв. 

Стопер5 Бъмп 60мм, PVC бял, сребро 2.5 лв. 

Стопер5 Бъмп 40мм, PVC бял, сребро 2.0 лв. 
  Посочените цени са с включен ДДС, франко склад София и важат от 01.02.2020. 

  ЗА КОНТАКТ:  email:  orders@davido.bg 

  0884/370 373 Александър Михалев          
office@doors-and-floors.bg

Тел: 0884 658 168
Лице за контакт: Кирил Милев
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