
 

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ 

 
Фирма „Перфекто Груп Интернешънъл“ има доказан опит в доставката и монтажа на 

специализирани индустриални врати, подходящи за жилищни, административни, 
индустриални сгради и комплекси, логистични и търговски центрове, както и сгради със 
специално предназначение. 

 
Нашият професионален екип гарантира качеството на монтажа и поддържката на 

метални противопожарни врати, многофункционални врати, остъклени противопожарни 
врати, аксесоари,  антипаник брави и механизми и др. 

Разработили сме партньорство с един от основните производители в Европа.  
 
ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 
 

 Професионална консултация за избор на най-подходящите врати за Вашия обект 
 Оценка на място  
 Поръчка съответствие със спецификациите на проекта  
 Проследяване на производството и доставката  
 Организиране на логистиката, свързана с доставката на специализираните врати  
 Монтаж 
 Сервиз и следсервизна поддръжка 
 Конкурентни цени и коректно отношение 

 
ПРОДУКТИТЕ 

 

Доставяме вратите, комплектовани с всички необходими аксесоари според 
спецификата на проекта. Монтажът се извършва от професионален технически персонал, 
специално обучен да осигури безпрепятствено сглобяване и гарантирано добре свършена 
работа. 
Вратите, които предлагаме, са с високо качество по ЕU стандарт и имат всички необходими 
сертификати. 
 

1. Противопожарни врати 
Метални, изцяло поцинковани и боядисани в 
цветове по RAL. Четиристранните рамки правят 
вратите обратими за дясно или ляво отваряне. 
 
Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 

 EW 60 - EN 1634-1, еднокрили 
 EI2 30 - EN 1634-1, еднокрили 
 EI2 60 -  EN 1634-1, еднокрили и двукрили 
 EI2 90 -  EN 1634-1, еднокрила и двукрили 
 RE 90 - еднокрили и двукрили 
 REI 60 - еднокрили и двукрили 
 REI 120 - еднокрили и двукрили 
 



 

 

 

 

 

Метални, изцяло поцинковани и боядисани в 
цветове по RAL. Четиристранните рамки правят 
вратите обратими за дясно или ляво отваряне. 
Със значително по-здрава конструкция,  подходяща 
за големи по размер отвори или за монтаж на по-
слаби стени. 
 

 

Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 
 EI2 60 - EN 1634-1, еднокрили и двукрили 
 EI2 90 -  EN 1634-1, двукрили 
 EI2 120 -  EN 1634-1, еднокрили 
 REI 120 -UNI 9723, еднокрили и двукрили 
 

 

 

2. Мултифункционални врати - метални, изцяло поцинковани и боядисани в цветове по 
RAL. Четиристранните рамки правят вратите обратими за дясно или ляво отваряне 
 

 

 

 
40 mm дебелина на металния лист, 
куха сърцевина със структура като пчелна пита. 
 
 

 

 

 

 
 
 

50 mm дебелина на металния лист, куха 
сърцевина с минерална вата за по-добра топло- 
и/или звуко- изолация. 

 

 

 

 

 

 
Много стабилни, с подсилена рамка; 60 mm дебелина на 
металния лист; с минерална вата за по-добра топло- и/или звуко- 
изолация, подходящи за по-големи отвори или за монтаж на по-
слаби стени. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Противопожарни портални врати 
 

3.1.  Плъзгащи се врати 
 

Напълно поцинковани, нанесен основен слой боя. В комплект с 
противотежести за самозатваряща се система, направляващи релси, 
защитна кутия и лабиринтни уплътнения. 
 
Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 REI 120, еднокрили или двукрили със срещуположни крила 
 REI 180, еднокрили 

 

 

 
 

3.2.  Телескопични врати 
 

Метални, с противоположни крила. Изцяло поцинковани, нанесен 
основен слой боя. В комплект с противотежести за самозатваряща 
се система, направляващи релси, защитна кутия и лабиринтни 
уплътнения. 

 
Сертифицирани и одобрени в категория: 
   REI 120, еднокрили или двукрили със срещуположни крила 

 

 

 
 

3.3. Вертикално плъзгащи се врати 
 

Метални, напълно поцинковани, нанесен основен слой боя. В 
комплект с противотежести за самозатваряща се система, 
направляващи релси, защитна кутия и лабиринтни уплътнения. 

 
Сертифицирани и одобрени в категория: 
 REI 120  
 

 

 
 

3.4.  Пантови врати 
 

Метални, въртящи се по вертикална ос. В комплект със заключващ 
механизъм, дръжка, автомат за затваряне и регулатор. 
 
Сертифицирани и одобрени в следните категории:  
 REI 120, двукрили 
 EI2 120, двукрили с вградена пешеходна врата 
 

 

 

 

 



 

 

4. Остъклени противопожарни врати 
 

4.1.  Стоманена фиксирана дограма 
 

Фиксирана конструкция, изработена от тръбна стомана с нанесен 
основен слой боя, пожароустойчиво стъкло. В комплект с 
държачите за стъклопакета, уплътненията и сертификат от 
производителя на стъклото.                         

 
Сертифицирани и одобрени в следните категории:  
 EI 30  
 EI 60  

 

4.2.  Алуминиева фиксирана дограма 
 

Фиксирана конструкция, изработена от тръбна стомана със 
специални анодизирани алуминиеви профили, пожароустойчиво 
стъкло. 

 
Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 EI 60 
 EI 90 
 EI 120 EN 1364-1:2002 

 

 

4.3.  Остъклени стоманени врати 
 

Стъклени, противопожарни, от специални калибрирани стоманени 
профили. Боядисани в цветове по RAL (рамката и конструкцията на 
крилото) и пожароустойчиво стъкло. 
 
 Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 REI 30, еднокрили и двукрили 
 REI 60, еднокрили и двукрили 
 
 

 
4.4.  Остъклени алуминиеви врати 

 
Стъклени, противопожарни, със специални анодизирани 
алуминиеви профили за рамката и конструкцията на крилото и 
пожароустойчиво стъкло.  

 
Сертифицирани и одобрени в следните категории: 
 REI 60, еднокрили и двукрили 
 REI 90, еднокрили и двукрили 
 REI 120, еднокрили и двукрили 


