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РЕШЕНИЕТО Е В ДЕТАЙЛА

СИСТЕМИ ВРАТИ – ТРАДИЦИОННИ СИСТЕМИ
Идеята при системите врати е да дадем възможност
на архитектите и дизайнерите на интериор да
обединят комплексно различните технически
решения на отворите за врати – както за
традиционните, така и за плъзгащите.
СИСТЕМАТА ЗА ВРАТИ е уникална и е защитена в
патентното ведомство с редица приложни
и промишлени образци.
Понастоящем решението обхваща целенасочени
серии за:
• Традиционни системи
• Стъклени стени
• Плъзгащи системи
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Казват – важното да остава скрито от
погледа! Тъмната материя на Вселената не се
вижда – както и скритите ни каси. Виждаме
само перфектна врата и никакъв механизъм
не стърчи.

CКРИТИ КАСИ
Това са каси в една равнина със стената, което
позволява на вратата точно да приляга към зида.
Така пространствата получават чисти линии и
гладките стени не са нарушени от ненужни издатини.
Въздействието е много естетично. Новата технология
на касите, окачените 3D регулируеми панти и
магнитните насрещници помагат тези части от
вратата да се скрият в стената, за да не смущават
общия изглед.
Скритите каси са нова концепция за интериора,
която придава на жилищните помещения нов
изчистен стил. На една и съща страна на стената
приляга и врата, която може да се отваря навътре,
и друга, която да се отваря навън. При поглед към
стена с врата, вградена в скрита каса, виждаме
само вратата и компактната гладка стена.
Скритите каси са подходящи и за зидани, и за
гипсокартонени стени.
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Серия модели на скрити каси
AKTIVE
Ние предлагаме скрити каси AКTIVE в два вида, AКTIVE 25/15
и AKTIVE 40/00. Касата AKTIVE 25/15 е предназначена за
случаи, когато е необходимо да отворите крилото на вратата от
предната страна навън. За целта е необходимо да монтирате
в касата врата с фалц. Касата от вида AKTIVE 40/00 е
предназначена за отваряне на безфалцови врати по посока от
предната страна навътре.
Касата за врата AKTIV без облицовка се състои от видима
рама – 2 броя страници и 1 брой горен перваз, които са
изработени от алуминиеви профили и взаимно свързани
представляват конструктивно твърда единица.
В зависимост от масата на вратата и вида на пантите, за
стандартни височини на вратите до 2100 мм се използват
2 панти, над 2100 мм се използват 3 панти. Препоръчваме
брава с магнитен език. Видимата рама е снабдена с уплътнение
от омекотено PVC, което позволява безшумно затваряне на
вратата. С помощта на съответните закрепващи елементи
видимата рама е здраво вградена в сградата.
За да понижите риска от образуване на пукнатини,
препоръчваме при монтаж на продукта да използвате силно
еластичен, изключително адхезивен и лесен за шлайфане кит,
който се доставя към касата за гипсокартонена стена, докато
при зидана стена трябва да се използва рабицова мрежа.
В случай на използване на каси AKTIVE 40/00 и 25/15 на
една и съща стена, една до друга, за изискването да се спази
еднаква видима височина е необходимо да се добавят 12 мм на
височина към касата AKTIVE 25/15.
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Cкрити каси
MODEL AKTIVE

Cрити каси MODEL AKTIVE

Ние произвеждаме два вида AKTIVE 25/15 за
отваряне на врата навън (реверсивни) – фалцови
врати с фалц 15 мм и AKTIVE 40/00 за отваряне на
врата навътре (класически) – безфалцови врати.

• Предназначение за врати с дебелина 40 мм • Използване за
гипсокартон и зидария • Строителният отвор за скритата каса
AKTIVE е идентичен с конструктивния отвор за класическа
каса • Касата е снабдена с 2 панти (за височина на вратата
до 2100 мм) и насрещник, който в комбинация с бравата на
вратата позволява заключване на крилото на вратата; за врати
с по-голяма маса се използват 3 и повече панти • Касата е
подготвена с омекотено PVC уплътнение за безшумно затваряне
• Произвеждаме каси и без горен перваз или за наклонени
тавански пространства • Предлагаме височини на касите до
3700 мм • Също произвеждаме нетипични размери, както
на ширина, така и на височина • Касите са изработвани
от анодизиран алуминий или в цветовете по RAL K7, NCS и
GREATIVE METALIC • Гаранцията на касите е 5 години
• Производството е в Чехия

AKTIVE 40/00

AKTIVE 25/15
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За дървени врати
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата – безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 1970

688 × 2011

624 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

724 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

824 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

924 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1024 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 2100

688 × 2141

624 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

724 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

824 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

924 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1024 × 2102

1108 × 2151

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE 40/00
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За дървени врати
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.
Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стени 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц – касата не е в състояние да издържи натоварване.
Предлагаме и вариант на AKTIVE 40/00 за две крила и ширина
на прохода от 1250–2050 мм.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS 340 • пантa Argenta NEO – M6 • насрещник
магнитно регулируем M&T • магнитен насрещник HOBES къс
• магнитен насрещник HOBES дълъг, заключване • магнитна
брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • магнитна брава
M&T цилиндрична, секретна, WC
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

дървени
E = D + 80,8

J

L

J + 12

D + 24

H = J + 40,4

C

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За врати MASTER
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата – безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 1970

688 × 2011

624 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

724 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

824 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

924 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1024 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 2100

688 × 2141

624 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

724 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

824 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

924 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1024 × 2102

1108 × 2151

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

12

Скрита каса AKTIVE 40/00
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За врати MASTER
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм. Касата е
предназначена за завършена минимална дебелина на стената
100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден с щурц –
касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa Argenta NEO – M6 • магнитен насрещник HOBES къс
• магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване • магнитна
брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • дръжка според
избора
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

MASTER

E = D + 80,8
D

C

H = J + 40,4

J

L

J + 12

D + 24

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За врати STING
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата – безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 1970

688 × 2011

622 × 1972

708 × 2021

706 × 1970

788 × 2011

722 × 1972

808 × 2021

806 × 1970

888 × 2011

822 × 1972

908 × 2021

906 × 1970

988 × 2011

922 × 1972

1008 × 2021

1006 × 1970

1088 × 2011

1022 × 1972

1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 2100

688 × 2141

622 × 2102

708 × 2151

706 × 2100

788 × 2141

722 × 2102

808 × 2151

806 × 2100

888 × 2141

822 × 2102

908 × 2151

906 × 2100

988 × 2141

922 × 2102

1008 × 2151

1006 × 2100

1088 × 2141

1022 × 2102

1108 × 2151

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE 40/00
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Cкрита каса
AKTIVE 40/00
За врати STING
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 4 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 6 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.
Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц – касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• шифтова панта SFS CAB SQUARE • магнитен насрещник
BONAITI • дръжка FINE, включително ключалка BONAITI
• дръжка GRANDE, включително ключалка BONAITI
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

STING
E = D + 80,8

L

J + 12

J

D + 24

H = J + 40,4

C

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрита каса
AKTIVE GLASS
За стъклени врати
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата - стъклено: 10.

AKTIVE GLASS 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2008.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 1970

687 × 2008

622 × 1972

700 × 2018

706 × 1970

787 × 2008

722 × 1972

800 × 2018

806 × 1970

887 × 2008

822 × 1972

900 × 2018

906 × 1970

987 × 2008

922 × 1972

1000 × 2018

1006 × 1970

1087 × 2008

1022 × 1972

1100 × 2018

AKTIVE GLASS 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2138.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 2100

687 × 2138

622 × 2102

700 × 2148

706 × 2100

787 × 2138

722 × 2102

800 × 2148

806 × 2100

887 × 2138

822 × 2102

900 × 2148

906 × 2100

987 × 2138

922 × 2102

1000 × 2148

1006 × 2100

1087 × 2138

1022 × 2102

1100 × 2148

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE GLASS
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Cкрита каса AKTIVE GLASS
За стъклени врати

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 4 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 8 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2800 мм.
При използване на анкери, касата е предназначена за
завършена дебелина на стената 100 мм и повече. Отворът
трябва да бъде снабден с щурц – касата не е в състояние да
издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS Glass TEG 310 • магнитен насрещник TECTUS
KC 50 • дръжка по ваш избор
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

cтъклени

E = D + 80,8
D

детайл

J

L=J

J + 12

D + 24

H = J + 40,4

C = D + 16

F=10

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрита каса
AKTIVE 25/15
За дървени врати
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата – фалцх.: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1982.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2026.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1987.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

630 × 1982

718 × 2026

654 × 1987

738 × 2036

730 × 1982

818 × 2026

754 × 1987

838 × 2036

830 × 1982

918 × 2026

854 × 1987

938 × 2036

930 × 1982

1018 × 2026

954 × 1987

1038 × 2036

1030 × 1982

1118 × 2026

1054 × 1987

1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2112.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2156.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2117.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

630 × 2112

718 × 2156

654 × 2117

738 × 2166

730 × 2112

818 × 2156

754 × 2117

838 × 2166

830 × 2112

918 × 2156

854 × 2117

938 × 2166

930 × 2112

1018 × 2156

954 × 2117

1038 × 2166

1030 × 2112

1118 × 2156

1054 × 2117

1138 × 2166

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE 25/15
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Cкрита каса
AKTIVE 25/15
За дървени врати
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970, 1982, 2100 и 2112 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.
Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц – касата не е в състояние да издържи натоварване.
Предлагаме и вариант на AKTIVE 25/15 с две крила за ширина
на прохода от 1250–2050 мм.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS 240 • магнитен насрещник HOBES къс
• магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване • магнитна
брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • магнитна брава
M&T цилиндрична, секретна, WC
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

дървени
E = D + 80,8
D
C

C - 30

H = J + 40,4

J

L

L - 15

J

D

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрита каса
AKTIVE 25/15
За врати MASTER
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата – фалцх.: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1982.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2026.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1987.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

630 × 1982

718 × 2026

654 × 1987

738 × 2036

730 × 1982

818 × 2026

754 × 1987

838 × 2036

830 × 1982

918 × 2026

854 × 1987

938 × 2036

930 × 1982

1018 × 2026

954 × 1987

1038 × 2036

1030 × 1982

1118 × 2026

1054 × 1987

1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2112.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2156.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2117.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

630 × 2112

718 × 2156

654 × 2117

738 × 2166

730 × 2112

818 × 2156

754 × 2117

838 × 2166

830 × 2112

918 × 2156

854 × 2117

938 × 2166

930 × 2112

1018 × 2156

954 × 2117

1038 × 2166

1030 × 2112

1118 × 2156

1054 × 2117

1138 × 2166

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE 25/15
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Cкрита каса
AKTIVE 25/15
За врати MASTER
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970, 1982, 2100 и 2112 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм. Касата е
предназначена за завършена минимална дебелина на стената
100 мм и повече.
Отворът трябва да бъде снабден с щурц – касата не е
в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS 240 • магнитен насрещник HOBES къс
• магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване • магнитна
брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • дръжка по избор
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

MASTER
E = D + 80,8
D
C

C - 30

H = J + 40,4

J

L

L - 15

J

D

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрити каси за стъклени врати
MODEL AKTIVE PP

Cрити каси MODEL AKTIVE PP

Този модел скрита каса
е огнеустойчив и безопасен.
• Този модел удовлетворява стандарта за огнеустойчивост
EI30 и стандарта за безопасност RC2 • Предназначен е за
пожарозащитни врати SAPELI деб. 40 мм • Касата може да
бъде поръчана само в търговската мрежа SAPELI • Само
AKTIVE 40/00 за отваряне навътре (класически) безфалцови
врати • Удовлетворяват стандарта както при зидана стена,
така и при стена от гипсокартон • Касата е снабдена с 2 панти
и насрещник, при врати с по-голяма маса според нуждите
се добавя желаният брой панти, пантите, удовлетворяващи
пожарозащитните изисквания cа TECTUS 340 • Строителният
отвор за скритата каса AKTIVE PP е по-голям, отколкото при
класическата каса • Касата е подготвена с омекотено PVC
уплътнение за безшумно затваряне • Пожарозащитната каса
не може да се достави без горен перваз или с наклонено
окончание към тавана • Касите са изработвани от анодизиран
алуминий или в цветове по RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
• 5 години гаранция • Производството е в Чехия

AKTIVE PP 40/00
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Cкрита каса
AKTIVE PP 40/00
За пожарозащитни врати SAPELI
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата – безфалцови: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2029,5.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 1970

725 × 2029,5

624 × 1972

745 × 2039,5

706 × 1970

825 × 2029,5

724 × 1972

845 × 2039,5

806 × 1970

925 × 2029,5

824 × 1972

945 × 2039,5

906 × 1970

1025 × 2029,5

924 × 1972

1045 × 2039,5

1125 × 2029,5 1024 × 1972

1145 × 2039,5

1006 × 1970

AKTIVE PP 40/00 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2159,5.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

606 × 2100

725 × 2159,5

624 × 2102

745 × 2169,5

706 × 2100

825 × 2159,5

724 × 2102

845 × 2169,5

806 × 2100

925 × 2159,5

824 × 2102

945 × 2169,5

906 × 2100

1025 × 2159,5

924 × 2102

1045 × 2169,5

1125 × 2159,5 1024 × 2102

1145 × 2169,5

1006 × 2100

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Скрита каса AKTIVE PP 40/00
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Cкрита каса
AKTIVE PP 40/00
За пожарозащитни врати SAPELI
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2200 мм.
Максималният размер на противопожарната каса е
1000 х 2200 мм, с възможност за регулиране на касата на
вратата според изискванията на клиента в размери през 5 мм.
Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 125 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц – касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS 340 • насрещник плосък от неръждаема
стомана с устойчивост EI30 • насрещник плосък от
неръждаема стомана с устойчивост EI30
+ 2 броя насрещник добавъчен плосък от неръждаема стомана
с устойчивост RC2
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36

дървени
E = D + 119
D

D + 24

L

J + 12

C

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Cкрити каси
MODEL DUAL

Cрити каси MODEL DUAL

Скрита каса, позволяваща отварянето на вратата
в двете посоки, т.е. едновременно отваряне на
вратата навътре и навън.
• Предназначение за врати MASTER и дървени врати с деб.
40 мм • Използване за гипсокартон и зидария • Касата е
оборудвана с 2 панти и насрещник • Касата е подготвена
с омекотено PVC уплътнение за безшумно затваряне
• Предлагаме ширина на касата макc. 1100 мм и височина
макс. 2500 мм • Също произвеждаме нетипични размери,
както на ширина, така и височина • Не може да се достави без
горен перваз или с наклонено окончание за тавана • Касите
се изработват от анодизиран алуминий или в цветовете
RAL K7, NCS и CREATIVE METALLIC • 5 години гаранция
• Производството е в Чехия

DUAL
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Cкрита каса
DUAL
За врати MASTER
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата: 40.

DUAL 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2017.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1961,5.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

602 × 1970

695 × 2017

597 × 1961,5

715 × 2027

702 × 1970

795 × 2017

697 × 1961,5

815 × 2027

802 × 1970

895 × 2017

797 × 1961,5

915 × 2027

902 × 1970

995 × 2017

897 × 1961,5 1015 × 2027

1002 × 1970

1095 × 2017

997 × 1961,5 1115 × 2027

DUAL 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2147
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2091,5.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Препоръчителни размери на
грубия строителен отвор

602 × 2100

695 × 2147

597 × 2091,5

715 × 2157

702 × 2100

795 × 2147

697 × 2091,5

815 × 2157

802 × 2100

895 × 2147

797 × 2091,5

915 × 2157

902 × 2100

995 × 2147

897 × 2091,5 1015 × 2157

1002 × 2100

1095 × 2147

997 × 2091,5 1115 × 2157

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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Cкрита каса DUAL
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Cкрита каса
DUAL
За врати MASTER
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 2,5 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 6 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2500 мм.
При използване на анкери, касата е предназначена за
завършена дебелина на стената 125 мм и повече. Отворът
трябва да бъде снабден с щурц – касата не е в състояние да
издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa DUAL • магнитен насрещник HOBES къс • магнитен
насрещник HOBES дълъг за заключване • магнитен насрещник
M&T цилиндрична, секретна, WC
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

MASTER
E = C + 93
C

H = J + 46,5

J

L = 1 - 8,5

D

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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Kонтракаса / Oблицовъчна каса
MODEL LATENTE

Cрити каси MODEL LATENTE

Контракасата LATENTE е шпакловъчно средство,
което определя строителния отвор и дава
възможност за монтиране на облицовачна каса
LATENTE, която има нетипична дебелина 15 мм (ние
произвеждаме само контракасата, облицовъчната
каса се доставя от производителя на вратите).
• Проходът около вратата е ограничен от касата, която е изравнена със
стената • Контракасата е произведена от OSB плоскости с дебелина
22 мм и суров алуминиев профил • Контракасата е за отваряне на
вратата от предната страна навътре (класическо) • Контракасата
е предназначена за безфалцова врата с дебелина 40 мм • За
контракасата на Latente стандартно се използва 50-милиметрова
облицовка с 12-милиметров фалц и 2,5-милиметрово каналче (SAPELI)
• Използване за гипсокартон и зидария • Контракасата се произвежда
до максимална височина от 2700 мм • Ширината на прохода се
произвежда според изискванията на клиента • Предназначена е за
еднокрилни и двукрилни врати • Доставя се на клиента в разглобено
състояние и трябва да се сглоби преди монтажа • Гаранцията на касата
е 5 години • Производството е в Чехия

LATENTE

ДЕТАЙЛ НА ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
каналче
Al-контракаса
стена
15 мм

oблицовъчна каса
LATENTE

ширина на процепа
между строителния
отвор и контракасата

OSB плоскост
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Oблицовъчна каса
MODEL DYNAMIK

Cрити каси MODEL DYNAMIK

Допълнително сглобяема алуминиева облицовъчна
каса за дебелина на стената 85-210 мм.
• В случай на по-широка стена е възможно монтиране на
ръба на конструктивния отвор • Касите са произвеждани от
анодизиран алуминий, възможност за боядисване по скалите
RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC • Тази каса е подходяща за
търговски помещения или за влажна среда • Предназначена
е за зидани, гипсокартонни и бетонни стени • Предназначена
за безфалцова врата с дебелина 40 мм (дървени или Master
врати) или за изцяло стъклени врати • Попълване на странични
остъклявания и горното остъкляване може да бъде около деб.
6–20 мм, особено закалено стъкло • Стандартни проходи на
касите DYNAMIK 600–1000 × 1970 и 2100 мм, други размери
са нетипични • Максималният предлаган проход за еднокрилни
врати е 1102 × 2700 мм, за двукрилни врати
е 2056 × 2700 мм • Максималният размер на страничното
остъкляване е 1000 × 2700 мм
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Oблицовъчна каса
DYNAMIK ALFA
За дървени врати
Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата – безфалцови: 40.

DYNAMIK ALFA 1970 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2035.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1975.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Дебелина на
стената

602 × 1970

732 × 2035

626 × 1975

85–210

702 × 1970

832 × 2035

726 × 1975

85–210

802 × 1970

932 × 2035

826 × 1975

85–210

902 × 1970

1032 × 2035

926 × 1975

85–210

1002 × 1970

1132 × 2035

1026 × 1975

85–210

1102 × 1970

1232 × 2035

1126 × 1975

85–210

DYNAMIK ALFA 2100 мм
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2165
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2105.
Чист проход
след монтажа
на касата
DxJ

Общи размери Стандартни
на касата
размери на
ExH*
крилото
CxL

Дебелина на
стената

602 × 2100

732 × 2165

626 × 2105

85–210

702 × 2100

832 × 2165

726 × 2105

85–210

802 × 2100

932 × 2165

826 × 2105

85–210

902 × 2100

1032 × 2165

926 × 2105

85–210

1002 × 2100

1132 × 2165

1026 × 2105

85–210

1102 × 2100

1232 × 2165

1126 × 2105

85–210

* външен размер на касата, включително анкерите
C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
E – обща ширина на касата
H – обща височина на касата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата
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DYNAMIK ALFA
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DYNAMIK ALFA
За дървени врати
Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1970 до 3700 мм. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц – касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ
• пантa TECTUS 340 • насрещник магнитно регулиран M&T
• магнитен насрещник за врати SAPELI • магнитен насрещник
съкратен за врати SAPELI • магнитна брава цилиндрична,
секретна, WC • автомат за затваряне* • Argenta
NEO – M6
• Магнитен насрещник HOBES къс • Магнитен насрещник
HOBES дълъг за заключване
* винаги след консултация с търговски представител.

DYNAMIK за стени деб. 85–210 мм

DYNAMIK за стени деб. 85–210 мм

DYNAMIK за стени дебелина над 210 мм

DYNAMIK за стени дебелина над 210 мм
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ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

ALFA

LAMBDA

BETA

DELTA

EPSILON

SIGMA

OMEGA

ÉTA

GAMA

TAU

KAPPA

YPSILON

E = D + 130
D = 89,5

H = J + 65

J + 44,75

D + 130

J

J + 15

C

L

D

детайл

посока на отваряне

C – ширина на крилото на вратата
L – височина на крилото на вратата
D – нетна проходна ширина на касата
J – нетна проходна височина на касата

дясна каса

лява каса
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ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

Цокълен перваз

Доставяме два вида цокълни первази, вграждани
с покриващ алуминиев профил или вграждани с
подово покритие (плочки, линолеум, плаващ под
и др.). Позволява пълно отваряне на крилото на
вратата при скритите каси.
• Предназначени са за скрити каси 40/00 + 25/15
• Вгражданият с покриващ алуминиев профил е предназначен
както за гипсокартон, така и за зидария • Вгражданият за
подово покритие е предназначен само за измазвани стени
• Носещият цокълен профил служи като шина, по която
мазилката се изравнява, или за захващане на гипсокартон
• Вгражданият цокъл с покриващ алуминиев профил
може да бъде снабден с LED осветление (не е включено
в доставката), в него може допълнително да се изведе ел.
инсталация • Вгражданният цокъл за подово покритие може
да бъде покрит с плочки, линолеум или плаващ под и др. до
дебелина макс. 9 мм • Цокълните профили са свързват чрез
цокълни съединители 90° или 180° • Доставят се стандартно
с максимална дължина 6000 мм • Повърхностна обработка
на цокълите е по RAL K7, NCS или CREATIVE METALLIC
• Гаранцията за цокълен перваз е 5 години
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ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ
с видим анодизиран закриващ профил
Вграденият цокълен перваз се състои от два алуминиеви
анодизирани профила, зазиждан анкерен профил и видим
закриващ профил, който може да бъде повърхностно завършен
според изискванията на клиента в NCS, RAL K7 или цветове
металик.
В цокълния перваз може да се постави окабеляване или LED
осветление (осветлението не е включено в доставката).

ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ
с подово покритие
Вариантът е предназначен за клиенти, които изискват вграден
цокълен перваз в същия декор и материал като пода. Тук е
фиксирана максимална дебелина на използвания материал,
включително лепилото - 9 мм. При поръчка на скрити/тапетни
каси е важно да се посочи, че ще се използва такъв цокълен
перваз. Това се дължи на необходимостта от фрезоване
на скритите каси в долната част, така че да е възможно
монтирането на цокъла близо до проходната част на профила
на касата.

Цокълен перваз за измазана стена с плочки

Цокълен перваз с алуминий
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ВИДОВЕ ВРЪЗКИ ЗА ВГРАДЕН ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ
• ВЪТРЕШНА ВРЪЗКА НА 90 °/ ВЪНШНА ВРЪЗКА
НА 90°
Невидима, за зазиждан профил, където съединяващите се
парчета се скосяват под ъгъл от 45°.
Номер за поръчка: MJPVC01

• СВЪРЗВАНЕ НА 180°
Невидимо, за зазиждан профил, където съединяващите се
парчета се режат под ъгъл от 90° (перпендикулярни едно към
друго).
Номер за поръчка: MJPVC02

• СВЪРЗВАНЕ НА 90° ВЪТРЕШНО
Видимо, за видим профил, където съединяващите се парчета
се нарязват. Съединенията могат да бъдат доставени във всеки
цвят по скалите RAL, K7, NCS и Creative Metallic.
Номер за поръчка: MJPVC06

• СВЪРЗВАНЕ НА 90° ВЪНШНО
Видимо, за видим профил, където последващите се парчета
се скосяват под ъгъл от 45°. Съединенията могат да бъдат
доставени във всеки цвят по скалите RAL, K7, NCS и Creative
Metallic.
Номер за поръчка: MJPVC05

• НАКРАЙНИК ЗА ЦОКЪЛ
В случай, че цокълът е завършен в пространството, е
възможно да се използва накрайник само за видимия профил.
Накрайникът може да бъде десен или ляв. Накрайниците могат
да бъдат доставени във всеки цвят по скалите RAL, K7, NCS
и Creative Metallic.
Номер за поръчка десен накрайник: MJPVC08
Номер за поръчка ляв накрайник: MJPVC07
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ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ

дръжка MAGNETIK без брава (AL elox)

дръжка MAGNETIK WC (AL elox)

Z8000017

Z8000018

дръжка FINE (AL elox)

дръжка GRANDE (AL elox)

ZLKHOP02

ZLKHOP01

дръжка MINIMAL (SNi шлифован)

дръжка MAXIMAL (SNi шлифован)

ZLKMINSNI

Z8000002

пантa HORIZONT (неръждаема стомана/AL elox)

щифтова панта SFS CAB SQUARE долна

Z8010014

Z8050090
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• щифтова панта SFS CAB SQUARE горна

цилиндрична розетка MINIMAL (SNi шлифован)

Z8050090

ZROCYMIN02

секретна розетка MINIMAL (SNi шлифован)

WC розетка MINIMAL (SNi шлифован)

ZRODOMIN03

ZROWCMIN01

пантa FLAT (неръждаема стомана)

пантa GARDE

Z8010005

P58PG003

пантa DUAL
P58PN023
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ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ

насрещник магнитен
регулируем M&T

насрещник магнитен
съкратен

неръждаем насрещник
висок

неръждаем насрещник
нисък

ZPRMRZ01

ZPRMZK

MJPRNDD

MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /
MJPRNKS12

насрещник магнитен
дълъг
ZPRMST

магнитна брава
цилиндрична /
секретна/ WC брава
HOBES
ZZAMAGHOB003
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Argenta NEO – M6

панта TECTUS 340

панта TECTUS 240

ZPAARGE01

ZPATEC340

ZPATEC240
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БЕЛЕЖКИ
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СКРИТИ КАСИ
КАСИ LATENTE, DYNAMIK
И ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ
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