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СТРОИТЕЛНИ КАСЕТИ JAP FUTURE

От 2000 г. произвеждаме и доставяме качествени 
строителни касети за плъзгащи врати. Това е кон-
струкция, която позволява на плъзгащите врати да 
се „вмъкват елегантно в стената“. Касетата осигуря-
ва лесно и безпроблемно плъзгане на всички видове 
врати, дори и на такива варианти като изцяло стък-
лени врати.
Строителните касети се делят на облицоващи и необлицоващи, 
освен това на еднокрилни и двукрилни строителни касети.

Необлицоващата касета, идеална за по-строго проектирани 
интериори, променя възприятието за помещение и ще внесе 
чисти линии във вашия дом. Нейната конструкция е приспособена 
да оформя само границата на проходния отвор и може да бъде 
скрита под довършителната обработка на стената, тоест под 
боята или под тапета. Решението без облицовка във вид на 
скрити касети AKTIVE II и EMOTIVE II придава по-изчистен вид 
и на класическите врати.

Еднокрилна строителна касета можете да използвате при ново 
строителство и при реконструкции. Тя е подходяща за хол, 
спалня, кухня, килер, гардеробна, баня, тоалетна, кабинет и др.

Двукрилна строителна касета за две крила на вратата е 
особено подходяща за пространства, където искате да имате 
голям проход. Например между кухнята и хола. Когато е 
необходимо, вратата просто се затваря и имате две отделни 
помещения. Когато искате да увеличите помещението, вратата 
изчезва в стената и никъде не пречи.
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Красиво е – луната се плъзга пред слънцето. 
Прецизно грациозно движение, което ни вдъхно-
ви за нашите касети и плъзгащи системи.
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Съвременният начин за разделяне на отделни помещения с помощта на 
строителната касета JAP е много елегантно, тихо и не на последно място 
безбариерно решение за всеки интериор. Еднозначното предимство 
на плъзгаща вратата в касета е спестяването на пространство. В 
отворено състояние крилото на вратата никъде не пречи, за разлика от 
класическия вариант на врата. Благодарение на нея можете да използвате 
пространството край стената в непосредствена близост до вратата. 
Строителната касета ще ви донесе максимално удобство, спестяване на 
пространство и олекотен дизайн.

• Увеличаване на полезното пространство
• По-практични възможности при ремонт  

на съществуващи помещения
• По-голяма свобода при проектиране
• По-свободно и безопасно придвижване  

по помещението
• По-висок комфорт в жилището

KOTELKOTEL

VSTUPVSTUP

dvě verze pro JAP FUTURE

KOTELKOTEL

VSTUPVSTUP

dvě verze pro JAP FUTURE

 – Малко място
 – Ограничени възможности за вътрешно  
оформление

 – Пречи на свободното придвижване

 – Увеличаване на полезното пространство
 – По-практични възможности за ремонт  
на съществуващи помещения

 – По-голяма свобода при проектиране
 – По-свободно и безопасно придвижване  
по помещението

ВХОД ВХОД
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Строителни касети

NORMA  
STANDARD / KOMFORT / UNIBOX / PARALLEL

Строителна касета NORMA STANDARD – Избелен дъб
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Анкерни листови про-
фили за зидани стени

Крепеж за гипсокартон Маркировка за висо-
чина 1 m

NORMA STANDARD NORMA KOMFORT

NORMA UNIBOX NORMA PARALLEL



Строителна касета
NORMA STANDARD

Строителна касета NORMA STANDARD – Бяла
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• Този модел е най-често срещаният тип облицоваща касета за 
плъзгащи еднокрилни врати • За стандартни височини на про-
хода 1970 и 2100 мм се доставя клинчвана строителна касе-
та • За останалите проходни височини строителната касета е 
заварена • Възможност за нестандартни размери до височина 
на прохода 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зида-
на стена • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да 
включва и щурц – строителната касета не издържа на нато-
варване • Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, 
STING и IDEA врати • Съвместимост с всички производители на 
врати • Максималната маса на едно крило на вратата е 90 kg 
• Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм в специален 
алуминиев релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем 
преден и заден стопер • Възможност за закупуване на меко 
прибиране или двустранно меко прибиране за плавно затваряне 
на вратата • Върху джоба на касетата може да се постави ел. 
ключ • Цялата касета е изпълнена от качествена поцинкована 
ламарина • Направляващ палец за точно позициониране в сре-
дата на касетата • 10 години гаранция

Този модел е най-често срещаният тип облицоваща 
касета за плъзгащи еднокрилни врати. За стандарт-
ни височини на прохода 1970 и 2100 мм се доста-
вя клинчвана строителна касета. За останалите про-
ходни височини строителната касета е заварена.
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ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА NORMA STANDARD

• Чисти проходни размери: D × J
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Дебелина на строителната касета и завършената 

стена

Размери за строителна касета
NORMA STANDARD
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 68.

Максимална дебелина на крилото на вратата (Fа) за K 75: 52.

NORMA STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2060.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

NORMA STANDARD 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2190.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 1970 1345 × 2060   665   660   650 × 1985 1345 × 2060 1385 × 2080

  700 × 1970 1545 × 2060   765   760   750 × 1985 1545 × 2060 1585 × 2080

  800 × 1970 1745 × 2060   865   860   850 × 1985 1745 × 2060 1785 × 2080

  900 × 1970 1945 × 2060   965   960   950 × 1985 1945 × 2060 1985 × 2080

1000 × 1970 2145 × 2060 1065 1060 1050 × 1985 2145 × 2060 2185 × 2080

1100 × 1970 2345 × 2060 1165 1160 1150 × 1985 2345 × 2060 2385 × 2080

1200 × 1970 2545 × 2060 1265 1260 1250 × 1985 2545 × 2060 2585 × 2080

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 2100 1345 × 2190   665   660   650 × 2115 1345 × 2190 1385 × 2210

  700 × 2100 1545 × 2190   765   760   750 × 2115 1545 × 2190 1585 × 2210

  800 × 2100 1745 × 2190   865   860   850 × 2115 1745 × 2190 1785 × 2210

  900 × 2100 1945 × 2190   965   960   950 × 2115 1945 × 2190 1985 × 2210

1000 × 2100 2145 × 2190 1065 1060 1050 × 2115 2145 × 2190 2185 × 2210

1100 × 2100 2345 × 2190 1165 1160 1150 × 2115 2345 × 2190 2385 × 2210

1200 × 2100 2545 × 2190 1265 1260 1250 × 2115 2545 × 2190 2585 × 2210

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета NORMA 

STANDARD 100 mm = завършена стена 125 mm.

 – Алтернативни дебелини (Kа) на строителните касети NORMA 

STANDARD за зидана и гипсокартонена стена 75 mm = 

завършена стена 100 mm.

 – Просвет на строителната касета G клинчвани = 87 mm, 

Ga клинчвани = 62 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 mm за всич-

ки видове касети. Нестандартни размери от 1980 до 

2500 mm.

 – За нестандартните размери на строителните касети просве-

тът на строителната касета е G = 78 mm за P = 125 mm 

и Ga = 52 mm за P = 100 mm гипсокартонена стена и Ga = 

62 mm за P = 100 mm зидана стена. Ширината на ламари-

нения джоб на строителната касета А и габаритната шири-

на на строителната касета Е за нестандартните размери 

е с 10 mm по-тясна, отколкото за посочените стандартни 

размери.

D
B A

E

40
F=

C
G K P

Хоризонтален разрез на клинчвана 
касета NORMA STANDARD с дървено 
крило на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на клинчвана 
касета NORMA STANDARD с дървено 
крило на вратата с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети
NORMA STANDARD

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

1× релсов аксесоар

2× стопер 2× количка

2× носачи за врати 1× направляващ палец
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ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖНИ ПАКЕТИ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
NORMA STANDARD

• Маса на вратата и чисти размери на прохода на 
строителната касета

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 
с водач

1× меко прибиране

1× двустранно меко прибиране

1× активатор

2× активатор

1× патрон

1× патрон

2× Vetro



Строителна касета NORMA STANDARD в комплект 
с дървено крило на вратата
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Строителна касета NORMA STANDARD, 
в комплект с врата MASTER

Строителна касета NORMA STANDARD 
в комплект с изцяло стъклено крило  
на вратата

Строителна касета NORMA STANDARD  
в комплект с врата IDEALINE

Строителна касета NORMA STANDARD  
в комплект с врата STING



Строителна касета
NORMA KOMFORT

Строителна касета NORMA KOMFORT – избелен чам
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Този модел е комбинация от две облицоващи строи-
телни касети, свързани с направляваща шина. Всяка 
касета е предназначена за по една от две насрещно 
отварящи се еднокрилни врати. Движението на кри-
лата на вратите е синхронизирано – синхронизира-
щият механизъм при типа KOMFORT влиза в цената.

• За стандартни височини на прохода 1970 и 2100 се дос-
тавя клинчвана строителна касета • За останалите висо-
чини на прохода се доставя заварена строителна касета 
• Възможност за нестандартни размери до височина на прохо-
да 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зидана стена 
• Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да включ-
ва и щурц – строителната касета не издържа на натоварване 
• Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, STING 
и IDEA врати • Съвместимост с всички производители на 
врати • Максималната маса на едно крило на вратата е 90 kg 
• Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм в специален 
алуминиев релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем 
преден и заден стопер • Възможност за закупуване на меко 
прибиране или двустранно меко прибиране за постепенно 
затваряне на вратата • Върху джоба на касетата може да се 
постави ел. ключ • Цялата касета е изпълнена от качествена 
поцинкована ламарина • Направляващ палец с точно определя-
не на центъра на касетата • 10 години гаранция
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Размери за строителна касета
NORMA KOMFORT
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 68.

Максимална дебелина на крилото на вратата (Fа) за K 75: 52.

NORMA STANDARD 1970 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2060.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 1970 2630 × 2060   665 1300 (650× 2) × 1985 2630 × 2060 2670 × 2080

1450 × 1970 3030 × 2060   765 1500 (750× 2) × 1985 3030 × 2060 3070 × 2080

1650 × 1970 3430 × 2060   865 1700 (850× 2) × 1985 3430 × 2060 3470 × 2080

1850 × 1970 3830 × 2060   965 1900 (950× 2) × 1985 3830 × 2060 3870 × 2080

2050 × 1970 4230 × 2060 1065 2100 (1050× 2) × 1985 4230 × 2060 4270 × 2080

2250 × 1970 4630 × 2060 1165 2300 (1150× 2) × 1985 4630 × 2060 4670 × 2080

2450 × 1970 5030 × 2060 1265 2500 (1250× 2) × 1985 5030 × 2060 5070 × 2080

NORMA STANDARD 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2190.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 2100 2630 × 2190   665 1300 (650× 2) × 2115 2630 × 2190 2670 × 2210

1450 × 2100 3030 × 2190   765 1500 (750× 2) × 2115 3030 × 2190 3070 × 2210

1650 × 2100 3430 × 2190   865 1700 (850× 2) × 2115 3430 × 2190 3470 × 2210

1850 × 2100 3830 × 2190   965 1900 (950× 2) × 2115 3830 × 2190 3870 × 2210

2050 × 2100 4230 × 2190 1065 2100 (1050× 2) × 2115 4230 × 2190 4270 × 2210

2250 × 2100 4630 × 2190 1165 2300 (1150× 2) × 2115 4630 × 2190 4670 × 2210

2450 × 2100 5030 × 2190 1265 2500 (1250× 2) × 2115 5030 × 2190 5070 × 2210

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА NORMA KOMFORT

• Чисти проходни размери: D × J 
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Дебелина на строителната касета и завършената 

стена

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета NORMA KOMFORT 

100 mm = завършена стена 125 mm.

 – Алтернатилни дебелини (Ka) на строителните касети NORMA 

KOMFORT за зидана и за гипсокартонена стена 75 mm = 

завършена стена 100 mm. 

 – Просветът на строителната касета е G клинчвани = 87 mm, 

Ga клинчвани = 62 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 mm за всич-

ки видове касети. Нестандартни размери от 1980 до 

2500 mm.

 – За нестандартните размери на строителните касети просве-

тът на строителната касета е G = 78 mm за P = 125 mm 

и Ga = 52 mm за P = 100 mm гипсокартонена стена и Ga = 

62 mm за P = 100 mm зидана стена. Ширината на ламари-

нения джоб на строителната касета А и габаритната шири-

на на строителната касета Е за нестандартните размери 

е с 10 mm по-тясна, отколкото за посочените стандартни 

размери.

D
B AA

CC

E

F=
40

F=
40 G K P

Хоризонтален разрез на клинчвана 
касета NORMA KOMFORT с дървено 
крило на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на клинчвана касета 
NORMA KOMFORT с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm.
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БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон

Аксесоари към строителни касети
NORMA KOMFORT

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

1× релсов аксесоар

4× стопер 4× количка

4× носачи за врати 2× направляващ палец
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

2× меко прибиране

2× двустранно меко прибиране

2× активатор

4× активатор

2× патрон

2× патрон

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 с водач

4× Vetro

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
NORMA KOMFORT

• Маса на вратата и чисти размери на прохода на 
строителната касета



Строителна касета
NORMA UNIBOX

Строителна касета NORMA UNIBOX 
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• Възможност за нестандартни размери до височина на прохода 2700 mm
• Използва се за гипсокартонена и зидана стена • Ако стената е зида-
на, строителният отвор трябва да включва и щурц – строителната касета 
не издържа на натоварване • Проектирана за дървени, изцяло стъкле-
ни, MASTER, STING и IDEA врати • Съвместимост с всички производи-
тели на врати • Максималната маса на едно крило на вратата е 90 kg 
• Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм в специален алуми-
ниев релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем преден и заден 
стопер • Възможност за закупуване на меко прибиране или двустранно 
меко прибиране за постепенно затваряне на вратата • Върху джоба на 
касетата може да се постави ел. ключ • Цялата касета е изпълнена от 
качествена поцинкована ламарина • Направляващ палец с точно опреде-
ляне на центъра на касетата
• 10 години гаранция •

STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX - PRAVÉ STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX - LEVÉ

STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX - PRAVÉ STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX - LEVÉ

Строителна касета NORMA UNIBOX – дясна

Строителна касета NORMA UNIBOX – лява

Това е вид двойна заварена облицоваща строителна 
касета, в която се прибират две еднокрилни врати, 
които затварят две съседни помещения. Всяко крило 
се мести самостоятелно.
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Размери за строителна касета
NORMA UNIBOX
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 175: 65.

NORMA UNIBOX 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2070.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

Светъл проход след 
монтажа на касата 
мин. (D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

(600× 2) × 1970 2020 × 2070 660   660 × 2   650 × 1985 2020 × 2070 2060 × 2090

(700× 2) × 1970 2320 × 2070 760   760 × 2   750 × 1985 2320 × 2070 2360 × 2090

(800× 2) × 1970 2620 × 2070 860   860 × 2   850 × 1985 2620 × 2070 2660 × 2090

(900× 2) × 1970 2920 × 2070 960   960 × 2   950 × 1985 2920 × 2070 2960 × 2090

(1000× 2) × 1970 3220 × 2070 1060 1060 × 2 1050 × 1985 3220 × 2070 3260 × 2090

(1100× 2) × 1970 3520 × 2070 1160 1160 × 2 1150 × 1985 3520 × 2070 3560 × 2090

(1200× 2) × 1970 3820 × 2070 1260 1260 × 2 1250 × 1985 3820 × 2070 3860 × 2090

NORMA UNIBOX 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2200.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

Светъл проход след 
монтажа на касата 
мин. (D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

(600× 2) × 2100 2020 × 2200 660   660 × 2   650 × 2115 2020 × 2200 2060 × 2220

(700× 2) × 2100 2320 × 2200 760   760 × 2   750 × 2115 2320 × 2200 2360 × 2220

(800× 2) × 2100 2620 × 2200 860   860 × 2   850 × 2115 2620 × 2200 2660 × 2220

(900× 2) × 2100 2920 × 2200 960   960 × 2   950 × 2115 2920 × 2200 2960 × 2220

(1000× 2) × 2100 3220 × 2200 1060 1060 × 2 1050 × 2115 3220 × 2200 3260 × 2220

(1100× 2) × 2100 3520 × 2200 1160 1160 × 2 1150 × 2115 3520 × 2200 3560 × 2220

(1200× 2) × 2100 3820 × 2200 1260 1260 × 2 1250 × 2115 3820 × 2200 3860 × 2220

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА NORMA UNIBOX

• Чисти проходни размери: D × J 
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Тип строителна касета: дясна х лява

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов 

под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета NORMA UNIBOX 

175 mm = завършена стена 200 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 mm за всички 

видове касети.

 – Възможност за нестандартни размери до височина на про-

хода 2700 mm. За нестандартните размери на строителните 

касети просветът на строителната касета е G = 153 mm.

D D

C C

K=
17
5

P =
20

0

B B

E
G=

15
3

A

40
F=

40
F=

Хоризонтален разрез на касета 
NORMA UNIBOX с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm. 

Вертикален разрез на касета NORMA 
UNIBOX с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети
NORMA UNIBOX

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

2× релсов аксесоар

4× стопер 4× количка

4× носачи за врати 2× направляващ палец
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ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
NORMA UNIBOX

• Маса на вратата и чисти размери на прохода на 
строителната касета

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 
с водач

2× меко прибиране

2× двустранно меко прибиране

2× активатор

4× активатор

2× патрон

2× патрон

4× Vetro



Строителна касета 
NORMA PARALLEL

Строителна касета NORMA PARALLEL 
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• При този вид не може да се използва изцяло стъклена врата • Проектирана 
за дървени, MASTER и STING врати • Възможност за нестандартни разме-
ри до височина на прохода 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и 
зидана стена • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да включва 
и щурц – строителната касета не издържа на натоварване • Съвместимост 
с всички производители на врати • Максималната маса на едно крило на вра-
тата е 90 kg • Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм в специален 
алуминиев релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем преден и заден 
стопер • Върху джоба на касетата може да се постави ел. ключ • Цялата 
касета е изпълнена от качествена поцинкована ламарина • Направляващ палец 
с точно определяне на центъра на касетата • 10 години гаранция

PRVNÍ KŘÍDLO SMĚR POHLEDU

SMĚR POHLEDU
PRVNÍ KŘÍDLO

PRVNÍ KŘÍDLO SMĚR POHLEDU

SMĚR POHLEDU
PRVNÍ KŘÍDLO

Строителна касета NORMA PARALLEL – дясна

Строителна касета NORMA PARALLEL – лява

Вид двойна заварена облицоваща строителна касе-
та, в която се има две крила на врати, затваря-
щи се в една посока паралелно едно след друго. 
Движението на крилата на вратите е синхрони-
зирано – синхронизиращият механизъм при типа 
PARALLEL влиза в цената.

ПОСОКА НА НАБЛЮДЕНИЕ

ПОСОКА НА НАБЛЮДЕНИЕ

ПЪРВО КРИЛО

ПЪРВО КРИЛО
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Размери за строителна касета
NORMA PARALLEL
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 175: 65.

NORMA PARALLEL 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2070.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 1970 1985 × 2070   655 1310 (650× 2) × 1985 1985 × 2070 2025 × 2090

1450 × 1970 2285 × 2070   755 1510 (750× 2) × 1985 2285 × 2070 2325 × 2090

1650 × 1970 2585 × 2070   855 1710 (850× 2) × 1985 2585 × 2070 2625 × 2090

1850 × 1970 2885 × 2070   955 1910 (950× 2) × 1985 2885 × 2070 2925 × 2090

2050 × 1970 3185 × 2070 1055 2110 (1050× 2) × 1985 3185 × 2070 3225 × 2090

2250 × 1970 3485 × 2070 1155 2310 (1150× 2) × 1985 3485 × 2070 3525 × 2090

2450 × 1970 3785 × 2070 1255 2510 (1250× 2) × 1985 3785 × 2070 3825 × 2090

NORMA PARALLEL 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2200.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 2100 1985 × 2200   655 1310 (650× 2) × 2115 1985 × 2200 2025 × 2220

1450 × 2100 2285 × 2200   755 1510 (750× 2) × 2115 2285 × 2200 2325 × 2220

1650 × 2100 2585 × 2200   855 1710 (850× 2) × 2115 2585 × 2200 2625 × 2220

1850 × 2100 2885 × 2200   955 1910 (950× 2) × 2115 2885 × 2200 2925 × 2220

2050 × 2100 3185 × 2200 1055 2110 (1050× 2) × 2115 3185 × 2200 3225 × 2220

2250 × 2100 3485 × 2200 1155 2310 (1150× 2) × 2115 3485 × 2200 3525 × 2220

2450 × 2100 3785 × 2200 1255 2510 (1250× 2) × 2115 3785 × 2200 3825 × 2220

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА NORMA PARALLEL

• Чисти проходни размери: D × J 
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Тип строителна касета: дясна х лява

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена



31

 – Външна дебелина (K) на строителна касета NORMA PARALLEL 

175 mm = завършена стена 200 mm.

 – Просвет на строителната касета G = 153 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 mm за всички 

видове касети.

 – Възможност за нестандартни размери до височина на про-

хода 2700 mm.

4 0
F=

40
F=

C

C

E

G=
15
3

K=
17
5

P =
20

0

D
AB

Хоризонтален разрез на касета 
NORMA PARALLEL с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета NORMA 
PARALLEL с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети
NORMA PARALLEL

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

2× релсов аксесоар

4× стопер 4× количка

4× носачи за врати 2× направляващ палец ляв

2× направляващ палец десен

БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон
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Стоманена каса METALO
за строителни касети NORMA, LATENTE, PROFIKIT

Стоманена облицовка METALO
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Допълнително съставяна стоманена облицовка към 
касетите NORMA, LATENTE или PROFIKIT. Облицов-
ката е подходяща за натоварвани и комерсиални 
помещения. Подходяща е преди всичко за производ-
ствени халета, болници, домове за стари хора.
Касите са изработени от стомана, с възможност за боядисване 
по скалите RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC.
Еднокрилен и двукрилен вариант.

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

7
0

1 8

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

J

7
0

1 8

D

B - B ( 1 : 5 )

B

B ( 2 : 5 )

7 0

1
7

B - B ( 1 : 5 )

B

B ( 2 : 5 )

D7 0

1
7



Алуминиева каса DYNAMIK
за строителни касети NORMA, LATENTE, PROFIKIT

Алуминиева каса DYNAMIK
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Допълнително съставяна алуминиева облицовка към 
касетите NORMA, LATENTE или PROFIKIT. Облицов-
ката е подходяща за комерсиални помещения и бла-
годарение на способността на алуминия да не поема 
влага – и за влажна среда. Дизайнерската алумини-
ева облицовка е подходяща преди всичко за средата 
на уелнес, басейни, сауни, но и за офиси и ателиета.

Касите се произвеждат от елоксиран алуминий, с възможност 
за боядисване по скалите RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC.
Еднокрилен и двукрилен вариант.

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

D

B - B ( 1 : 5 )

B

B ( 2 : 5 )

8

6 3

B - B ( 1 : 5 )

B

B ( 2 : 5 )

8

6 3

D

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

8

6
3

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

8

6
3

J

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

8

6
3

B - B ( 1 : 1 0 )

A

A ( 1 : 2 )

8

6
3

J
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Строителни касети

PROFIKIT
STANDARD / KOMFORT

Строителна касета PROFIKIT STANDARD
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PROFIKIT STANDARD

Детайл на плъзване на 
опорния крак и горния 
перваз

Детайл на опорния крак

Вмъкване на разпонка

Съединение на горен 
перваз KOMFORT 

PROFIKIT KOMFORT



Строителна касета
PROFIKIT STANDARD

Строителна касета PROFIKIT STANDARD
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• Нестандартни размери на касета PROFIKIT не се произ-
веждат • Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, 
STING и IDEA врати • Максималната маса на едно крило на 
вратата е 60 kg • Съвместимост с всички производители 
на врати • Строителната касета не издържа на натоварване 
• Отделяща се горна релса • Регулируем преден и заден стопер 
• Възможност за закупуване на меко прибиране или двустранно 
меко прибиране за постепенно затваряне на вратата • При 
складиране и превоз заема 6 пъти по-малко място от обикно-
вена строителна касета • По-лесно се манипулира при строеж 
(товарене, разтоварване, преместване) • 10 години гаранция

Моделът представлява вид сглобяема строител-
на касета за плъзгаща еднокрилна врата, която е 
предназначена за монтиране на облицовъчни каси. 
Строителна касета само за гипсокартонени стени.
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Размери за строителна касета
PROFIKIT STANDARD
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 65.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 75: 40.

PROFIKIT STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2060.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

  600 × 1970 1345 × 2060   650   670   650 × 1985 1345 × 2060

  700 × 1970 1545 × 2060   750   770   750 × 1985 1545 × 2060

  800 × 1970 1745 × 2060   850   870   850 × 1985 1745 × 2060

  900 × 1970 1945 × 2060   950   970   950 × 1985 1945 × 2060

1000 × 1970 2145 × 2060 1050 1070 1050 × 1985 2145 × 2060

1100 × 1970 2345 × 2060 1150 1170 1150 × 1985 2345 × 2060

1200 × 1970 2545 × 2060 1250 1270 1250 × 1985 2545 × 2060

PROFIKIT STANDARD 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2190.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

  600 × 2100 1345 × 2190   650   670   650 × 2115 1345 × 2190

  700 × 2100 1545 × 2190   750   770   750 × 2115 1545 × 2190

  800 × 2100 1745 × 2190   850   870   850 × 2115 1745 × 2190

  900 × 2100 1945 × 2190   950   970   950 × 2115 1945 × 2190

1000 × 2100 2145 × 2190 1050 1070 1050 × 2115 2145 × 2190

1100 × 2100 2345 × 2190 1150 1170 1150 × 2115 2345 × 2190

1200 × 2100 2545 × 2190 1250 1270 1250 × 2115 2545 × 2190

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА PROFIKIT STANDARD

• Чисти проходни размери: D × J
• Дебелина на завършената стена

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов 

под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Строителният отвор съответства на размерите на строи-

телната касета – след вкарването ѝ в строителния отвор е 

необходимо да се настрои отворът чрез преместване на CW 

или UA профилите към строителната касета. Строителната 

касета не издържа на натоварване.

 – Външна дебелина на строителна касета K е 100 mm = дебе-

лина на завършената стена = 125 mm. Алтернативната 

дебелина на строителната касета Ка е 75 mm = дебелина на 

завършената стена Ра 100 mm – важи само за височина на 

прохода 1970 mm.

 – Просветът на строителната касета за дебелината на завър-

шената стена Р = 125 mm е G = 79 mm.

 – Просветът на строителната касета за дебелината на завър-

шената стена Р = 100 mm е G = 54 mm.

 – Стандартният светъл проход е 1970 mm и 2100 mm. 

Нестандартни размери не произвеждаме.

40
F=

D
B A

C
E

G K P

Хоризонтален разрез на касета PROFIKIT 
STANDARD с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета PROFIKIT 
STANDARD с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети
PROFIKIT STANDARD

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

1× релсов аксесоар

2× стопер 2× количка

2× носачи за врати 1× направляващ палец 

6× гипсокартонен носач
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени врати + активатор

Двустранно меко прибиране + активатор

1× активатор

2× активатор

1× меко прибиране

1× двустранно меко прибиране 1× патрон

1× патрон

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
PROFIKIT STANDARD

•  Чисти проходни размери на строителната касета

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 с водач

2× Vetro



Строителна касета
PROFIKIT KOMFORT

Строителна касета PROFIKIT KOMFORT
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• Нестандартни размери на касета PROFIKIT не се произвеж-
дат • Ползва се само с гипсокартон • Проектирана за дървени, 
изцяло стъклени, MASTER, STING и IDEA врати • Максималната 
маса на едно крило на вратата е 60 kg • Съвместимост 
с всички производители на врати • Строителната касета 
не издържа на натоварване • Отделяща се горна релса 
• Регулируем преден и заден стопер • Възможност за заку-
пуване на меко прибиране или двустранно меко прибиране за 
постепенно затваряне на вратата • При складиране и превоз 
заема 6 пъти по-малко място от обикновена строителна касета 
По-лесно се манипулира при строеж (товарене, разтоварване, 
преместване) • 10 години гаранция

Моделът представлява вид сглобяема строител-
на касета за плъзгаща еднокрилна врата, която е 
предназначена за монтиране на облицовъчни каси. 
Строителна касета само за гипсокартонени стени.
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Размери за строителна касета
PROFIKIT KOMFORT
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 65.

Максимална дебелина на крилото на вратата (Fа) за K 75: 40.

PROFIKIT KOMFORT 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2060.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1985.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

1250 × 1970 2600 × 2060   650 1300 (650× 2) × 1985 2600 × 2060

1450 × 1970 3000 × 2060   750 1500 (750× 2) × 1985 3000 × 2060

1650 × 1970 3400 × 2060   850 1700 (850× 2) × 1985 3400 × 2060

1850 × 1970 3800 × 2060   950 1900 (950× 2) × 1985 3800 × 2060

2050 × 1970 4200 × 2060 1050 2100 (1050× 2) × 1985 4200 × 2060

2250 × 1970 4600 × 2060 1150 2300 (1150× 2) × 1985 4600 × 2060

2450 × 1970 5000 × 2060 1250 2500 (1250× 2) × 1985 5000 × 2060

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

1250 × 2100 2600 × 2190   650 1300 (650× 2) × 2115 2600 × 2060

1450 × 2100 3000 × 2190   750 1500 (750× 2) × 2115 3000 × 2060

1650 × 2100 3400 × 2190   850 1700 (850× 2) × 2115 3400 × 2060

1850 × 2100 3800 × 2190   950 1900 (950× 2) × 2115 3800 × 2060

2050 × 2100 4200 × 2190 1050 2100 (1050× 2) × 2115 4200 × 2060

2250 × 2100 4600 × 2190 1150 2300 (1150× 2) × 2115 4600 × 2060

2450 × 2100 5000 × 2190 1250 2500 (1250× 2) × 2115 5000 × 2060

PROFIKIT KOMFORT 2100 mm
Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2190.

Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2115.

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА PROFIKIT KOMFORT

• Чисти проходни размери: D × J
• Дебелина на завършената стена

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Строителният отвор съответства на размерите на строи-

телната касета – след вкарването ѝ в строителния отвор е 

необходимо да се настрои отворът чрез преместване на CW 

или UF профилите към строителната касета. Строителната 

касета не издържа на натоварване.

 – Външна дебелина на строителна касета K е 10 mm = дебе-

лина на завършената стена = 125 mm.

 – Алтернативната дебелина на строителната касета Ка е 

75 mm = дебелина на завършената стена Ра 100 mm – 

важи само за височина на прохода 1970 mm.

 – Просветът на строителната касета за дебелината на завър-

шената стена Р = 125 mm е G = 79 mm.

 – Просветът на строителната касета за дебелината на завър-

шената стена Р = 100 mm е G = 54 mm.

D
B AA

C C

E

G K P

Хоризонтален разрез на касета 
PROFIKIT KOMFORT с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета PROFIKIT 
KOMFORT с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети
PROFIKIT KOMFORT

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон

1× релсов аксесоар

4× стопер 4× количка

4× носачи за врати 2× направляващ палец 

8× гипсокартонен носач
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

2× меко прибиране

2× двустранно меко прибиране

2× активатор

4× активатор

2× патрон

2× патрон

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 с водач
4× Vetro

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
PROFIKIT KOMFORT

•  Чисти проходни размери на строителната касета
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Строителни касети

AKTIVE II STANDARD / KOMFORT

Строителна касета AKTIVE II STANDARD
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Стена Гипсокартон

Маркировка  
за височина



Строителна касета 
AKTIVE II STANDARD

Строителна касета AKTIVE II STANDARD
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• Предназначена за дебелина на завършената стена 125 
и 150 mm • Възможност за нестандартни размери до висо-
чина 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зидана стена 
• Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да включва 
и щурц – строителната касета не издържа на натоварване 
• Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, STING 
и IDEA врати • За окачване на крилото на вратата е необхо-
димо да се поръча монтажен пакет за дървени или стъклени 
врати срещу допълнително заплащане • Максималната маса 
на едно крило на вратата е 90 kg • Много тих плъзгащ меха-
низъм в специален алуминиев релсов път • Отделяща се горна 
релса • Регулируем преден и заден стопер • Възможност за 
закупуване на меко прибиране или двустранно меко прибиране 
за постепенно затваряне на вратата • Върху джоба на касетата 
може да се постави ел. ключ • Цялата касета е изпълнена от 
качествена поцинкована ламарина и алуминиеви профили • В 
дизайна си касетите са продължение на целенасочената серия 
скрити каси AKTIVE II за класически врати • 10 години гаран-
ция • Срещу допълнително заплащане боядисваме по скалите 
RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

Моделът представлява заварена строителна касета 
за плъзгаща еднокрилна врата, която е за каса без 
всякаква облицовка – необлицоваща строителна ка-
сета (проходът около вратата е абсолютно гладък). 
Необлицоваща строителна касета за еднокрилна 
плъзгаща врата, която съвършено следва чистата 
модерна линия на стени без первази.



Размери за строителна касета 
AKTIVE II STANDARD
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 40.

Ширина на прохода след монтаж на стр. касета (B) = D.

AKTIVE II STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2023.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1962.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 1950.

AKTIVE II STANDARD 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2153.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2092.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 2080.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 1970 1321 × 2023   668   650 × 1962   650 × 1950 1321 × 2023 1361 × 2043

  700 × 1970 1521 × 2023   768   750 × 1962   750 × 1950 1521 × 2023 1561 × 2043

  800 × 1970 1721 × 2023   868   850 × 1962   850 × 1950 1721 × 2023 1761 × 2043

  900 × 1970 1921 × 2023   968   950 × 1962   950 × 1950 1921 × 2023 1961 × 2043

1000 × 1970 2121 × 2023 1068 1050 × 1962 1050 × 1950 2121 × 2023 2161 × 2043

1100 × 1970 2321 × 2023 1168 1150 × 1962 1150 × 1950 2321 × 2023 2361 × 2043

1200 × 1970 2521 × 2023 1268 1250 × 1962 1250 × 1950 2521 × 2023 2561 × 2043

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 2100 1321 × 2153   668   650 × 2092   650 × 2080 1321 × 2153 1361 × 2173

  700 × 2100 1521 × 2153   768   750 × 2092   750 × 2080 1521 × 2153 1561 × 2173

  800 × 2100 1721 × 2153   868   850 × 2092   850 × 2080 1721 × 2153 1761 × 2173

  900 × 2100 1921 × 2153   968   950 × 2092   950 × 2080 1921 × 2153 1961 × 2173

1000 × 2100 2121 × 2153 1068 1050 × 2092 1050 × 2080 2121 × 2153 2161 × 2173

1100 × 2100 2321 × 2153 1168 1150 × 2092 1150 × 2080 2321 × 2153 2361 × 2173

1200 × 2100 2521 × 2153 1268 1250 × 2092 1250 × 2080 2521 × 2153 2561 × 2173

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА AKTIVE II STANDARD

• Чисти проходни размери: D × J 
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Производител на вратите: JAP, SAPELI, друг 

производител
• Дебелина на стената: 125 или 150 mm

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета AKTIVE II 

100 mm = завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1970 mm и 2115 mm.

 – Нестандартни размери от 1975 mm до 2500 mm.

 – За окачване на крилото на вратата препоръчваме да се 

използват захващанията, включени в монтажния пакет за 

дървени или стъклени врати срещу допълнително заплащане.
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Хоризонтален разрез на касета 
AKTIVE II STANDARD с дървено крило 
на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета AKTIVE II 
STANDARD с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети 
AKTIVE II STANDARD

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за дървени врати

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи и уплътнения.

1× направляващ палец

2× ограничаващ профил

2× стопер

2× стопер

2× количка

2× количка

1× накрайник

1× накрайник

2× кутийка алуминий

2× Vetro 22 1× направляващ палец с четки

2× кутийка пластмаса

2× закриващ профил Vetro 22 2× капачка Vetro 22

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за стъклени врати

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
AKTIVE II STANDARD

• Чисти проходни размери на строителната касета
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени врати + активатор

Меко прибиране за стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране 

активатор

активатор

2× активатор

меко прибиране

меко прибиране

1× двустранно меко прибиране 1× патрон

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
AKTIVE II STANDARD

• Врата дървена х стъклена



Строителна касета AKTIVE II STANDARD 
в комплект с дървено крило на вратата
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Строителна касета AKTIVE II STANDARD 
в комплект с изцяло стъклено крило на вратата

Строителна касета AKTIVE II STANDARD 
в комплект с врата MASTER

Строителна касета AKTIVE II STANDARD 
в комплект с врата IDEALINE

Строителна касета AKTIVE II STANDARD 
в комплект с врата STING



Строителна касета
AKTIVE II KOMFORT

Строителна касета AKTIVE II KOMFORT
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• Предназначена за дебелина на завършената стена  
125 и 150 mm • Движението на крилата е синхронизирано 
– синхронното движение за AKTIVE II KOMFORT е включено 
в цената • Този модел строителна касета е без облицовъчни 
каси – строителна касета без каса (проходът около вратата е 
абсолютно гладък) • Възможност за нестандартни размери до 
височина 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зидана 
стена • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да 
включва и щурц – строителната касета не издържа на нато-
варване • Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, 
STING и IDEA врати • За окачване на крилото на вратата е 
необходимо да се поръча монтажен пакет за дървени или стък-
лени врати срещу допълнително заплащане • Максималната 
маса на едно крило на вратата е 90 kg • Много тих плъзгащ 
механизъм в специален алуминиев релсов път • Отделяща се 
горна релса • Регулируем преден и заден стопер • Възможност 
за закупуване на меко прибиране или двустранно меко при-
биране за постепенно затваряне на вратата • Върху джоба 
на касетата може да се постави ел. ключ • Цялата касета е 
изпълнена от качествена поцинкована ламарина и алуминиеви 
профили • Дизайнът на касетите е свързан с широка гама от 
скрити каси на вратите AKTIVE II за класически врати •  
10 години гаранция • Срещу допълнително заплащане боядис-
ваме по скалите RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

Този модел е комбинация от две облицоващи стро-
ителни касети, взаимно свързани с направляваща 
шина. Всяка касета е предназначена за по една от 
две насрещно плъзгани еднокрилни врати.



Размери за строителна касета 
AKTIVE II KOMFORT
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 40.

Ширина на прохода след монтаж на стр. касета (B) = D.

AKTIVE II KOMFORT 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2023.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1962.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 1950.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

1250 × 1970 2586 × 2023   668 × 2 (650× 2) × 1962 (650× 2) × 1950 2586 × 2023 2626 × 2043

1450 × 1970 2986 × 2023   768 × 2 (750× 2) × 1962 (750× 2) × 1950 2986 × 2023 3026 × 2043

1650 × 1970 3386 × 2023   868 × 2 (850× 2) × 1962 (850× 2) × 1950 3386 × 2023 3426 × 2043

1850 × 1970 3786 × 2023   968 × 2 (950× 2) × 1962 (950× 2) × 1950 3786 × 2023 3826 × 2043

2050 × 1970 4186 × 2023 1068 × 2 (1050× 2) × 1962 (1050× 2) × 1950 4186 × 2023 4226 × 2043

2250 × 1970 4586 × 2023 1168 × 2 (1150× 2) × 1962 (1150× 2) × 1950 4586 × 2023 4626 × 2043

2450 × 1970 4986 × 2023 1268 × 2 (1250× 2) × 1962 (1250× 2) × 1950 4986 × 2023 5026 × 2043

AKTIVE II KOMFORT 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2153.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2092.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 2080.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

1250 × 2100 2586 × 2153   668 × 2 (650× 2) × 2092 (650× 2) × 2080 2586 × 2153 2626 × 2173

1450 × 2100 2986 × 2153   768 × 2 (750× 2) × 2092 (750× 2) × 2080 2986 × 2153 3026 × 2173

1650 × 2100 3386 × 2153   868 × 2 (850× 2) × 2092 (850× 2) × 2080 3386 × 2153 3426 × 2173

1850 × 2100 3786 × 2153   968 × 2 (950× 2) × 2092 (950× 2) × 2080 3786 × 2153 3826 × 2173

2050 × 2100 4186 × 2153 1068 × 2 (1050× 2) × 2092 (1050× 2) × 2080 4186 × 2153 4226 × 2173

2250 × 2100 4586 × 2153 1168 × 2 (1150× 2) × 2092 (1150× 2) × 2080 4586 × 2153 4626 × 2173

2450 × 2100 4986 × 2153 1268 × 2 (1250× 2) × 2092 (1250× 2) × 2080 4986 × 2153 5026 × 2173

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА AKTIVE II KOMFORT

• Чисти проходни размери: D × J
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена
• Производител на вратите: JAP, SAPELI, друг 

производител
• Дебелина на стената: 125 или 150 mm

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета AKTIVE 100 mm 

= завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1985 mm и 2115 mm.

 – Нестандартни размери от 1975 mm до 2500 mm.
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Хоризонтален разрез на касета 
AKTIVE II KOMFORT с дървено крило 
на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета AKTIVE II 
KOMFORT с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети AKTIVE II 
KOMFORT
Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи и уплътнения.

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за дървени врати
2× направляващ палец

4× стопер 4× количка

4× кутийка пластмаса 4× кутийка алуминий

4× ограничаващ профил

4× стопер 4× количка

2× направляващ палец 

с четки

4× Vetro 22 4× капачка Vetro 22

4× закриващ профил Vetro 22

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за стъклени врати

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
AKTIVE II KOMFORT

• Чисти проходни размери на строителната касета
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени врати + активатор

Меко прибиране за стъклени врати + активатор

2× активатор

2× активатор

2× меко прибиране

2× меко прибиране

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
AKTIVE II KOMFORT

• Врата дървена х стъклена

Двустранно меко прибиране 
4× активатор2× двустранно меко прибиране 2× патрон

БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон 
Изцяло стъклено крило на врата без синхрон.
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Строителни касети

EMOTIVE II  
STANDARD / KOMFORT

Строителна касета EMOTIVE II STANDARD
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Стена Гипсокартон

Маркировка  
за височина

Защитна рамка

EMOTIVE II STANDARD



Строителна касета 
EMOTIVE II STANDARD

Строителна касета EMOTIVE II STANDARD



71

• Необлицоваща заварена строителна касета за плъзгаща 
еднокрила врата, при която не е използвана каса, а декора-
тивна алуминиева рамка с ширина 17 mm • Цялата касета е 
изпълнена от качествена поцинкована ламарина и алуминиеви 
профили • Възможност за нестандартни размери до височи-
на 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зидана стена 
• Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да включ-
ва и щурц – строителната касета не издържа на натоварва-
не • Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, STING 
и IDEA врати • За окачване на крилото на вратата е необхо-
димо да се поръча монтажен пакет за дървени или стъклени 
врати срещу допълнително заплащане • Максималната маса на 
едно крило на вратата е 90 kg • Предназначена за дебелина на 
завършената стена 125 и 150 mm • Висококачествен и много 
тих плъзгащ механизъм в специален алуминиев релсов път 
• Отделяща се горна релса • Регулируем преден и заден стопер 
• Възможност за закупуване на меко прибиране или двустран-
но меко прибиране за постепенно затваряне на вратата • Върху 
джоба на касетата може да се постави ел. ключ • 10 години 
гаранция • Срещу допълнително заплащане боядисваме по ска-
лите RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

Проходът около вратата е очертан от алумини-
ева рамка, която служи за дизайнерски и защи-
тен елемент на прохода. Чиста съвременна линия 
на необлицовъщите строителни касети. Касетите са 
дизайнерско продължение на целенасочената серия 
скрити каси EMOTIVE за класическа врата.



Размери за строителна касета 
EMOTIVE II STANDARD
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 40.

Ширина на прохода след монтаж на стр. касета (B) = D.

EMOTIVE II STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2023.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1962.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 1950.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

  600 × 1970 1321 × 2030   668 (650× 2) × 1962 (650× 2) × 1950 1321 × 2023 1361 × 2043

  700 × 1970 1521 × 2030   768 (750× 2) × 1962 (750× 2) × 1950 1521 × 2023 1561 × 2043

  800 × 1970 1721 × 2030   868 (850× 2) × 1962 (850× 2) × 1950 1721 × 2023 1761 × 2043

  900 × 1970 1921 × 2030   968 (950× 2) × 1962 (950× 2) × 1950 1921 × 2023 1961 × 2043

1000 × 1970 2121 × 2030 1068 (1050× 2) × 1962 (1050× 2) × 1950 2121 × 2023 2161 × 2043

1100 × 1970 2321 × 2030 1168 (1150× 2) × 1962 (1150× 2) × 1950 2321 × 2023 2361 × 2043

1200 × 1970 2521 × 2030 1268 (1250× 2) × 1962 (1250× 2) × 1950 2521 × 2023 2561 × 2043

EMOTIVE II STANDARD 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2153.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2092.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 2080.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

  600 × 2100 1321 × 2153   668 (650× 2) × 2092 (650× 2) × 2092 1321 × 2153 1361 × 2173

  700 × 2100 1521 × 2153   768 (750× 2) × 2092 (750× 2) × 2092 1521 × 2153 1561 × 2173

  800 × 2100 1721 × 2153   868 (850× 2) × 2092 (850× 2) × 2092 1721 × 2153 1761 × 2173

  900 × 2100 1921 × 2153   968 (950× 2) × 2092 (950× 2) × 2092 1921 × 2153 1961 × 2173

1000 × 2100 2121 × 2153 1068 (1050× 2) × 2092 (1050× 2) × 2092 2121 × 2153 2161 × 2173

1100 × 2100 2321 × 2153 1168 (1150× 2) × 2092 (1150× 2) × 2092 2321 × 2153 2361 × 2173

1200 × 2100 2521 × 2153 1268 (1250× 2) × 2092 (1250× 2) × 2092 2521 × 2153 2561 × 2173

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА EMOTIVE II STANDARD

• Чисти проходни размери: D × J 
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Производител на вратите: JAP, SAPELI, друг 

производител
• Дебелина на стената: 125 или 150 mm

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Препоръчителните размери на грубия строителен отвор за 

системи сухо строителство съответстват на размерите на 

строителната касета E × H с възможност за преместване на 

решетката от CW или UA профили – профилите стигат до 

касетата.

 – Външна дебелина (K) на строителна касета EMOTIVE 

100 mm = завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1985 mm, 2100 mm и 2115 mm.

 – Нестандартни размери от 1975 mm до 2500 mm.
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Хоризонтален разрез на касета 
EMOTIVE II STANDARD с дървено крило 
на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета EMOTIVE 
II STANDARD с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети 
EMOTIVE II STANDARD

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за дървени врати

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи и уплътнения.

1× направляващ палец

2× ограничаващ профил

2× стопер

2× стопер

2× количка

2× количка

1× накрайник

1× накрайник

2× кутийка алуминий

2× Vetro 22 1× направляващ палец с четки

2× кутийка пластмаса

2× закриващ профил Vetro 22 2× капачка Vetro 22

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за стъклени врати

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
EMOTIVE II STANDARD

• Чисти проходни размери на строителната касета
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени врати + активатор

Меко прибиране за стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране 

активатор

активатор

2× активатор

меко прибиране

меко прибиране

1× двустранно меко прибиране 1× патрон

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
EMOTIVE II STANDARD

• Врата дървена х стъклена



Строителна касета EMOTVE II STANDARD 
в комплект с дървено крило на вратата
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Строителна касета EMOTVE II STANDARD 
в комплект с врата MASTER

Строителна касета EMOTVE II STANDARD 
в комплект с изцяло стъклено крило на вратата

Строителна касета EMOTVE II STANDARD 
в комплект с врата IDEALINE

Строителна касета EMOTVE II STANDARD 
в комплект с врата STING



Строителна касета 
EMOTIVE II KOMFORT

Строителна касета EMOTIVE II KOMFORT
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• Не е използвана каса, а декоративна алуминиева рамка с ширина 
17 mm • Проходът около вратата е очертан с алуминиева рамка, която 
служи като дизайнерски и защитен елемент на прохода 
• Чиста, съвременна линия строителни касети без каси 
• Дизайнът на касетите е свързан с широка гама от скрити каси 
EMOTIVE за класически врати • Възможност за нестандартни размери 
до височина 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зидана стена 
• Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, STING и IDEA 
врати • За окачване на крилото на вратата е необходимо да се поръча 
монтажен пакет за дървени или стъклени врати срещу допълнително 
заплащане • Максималната маса на едно крило на вратата е 90 kg 
• Цялата касета е изпълнена от качествена поцинкована ламарина 
и алуминиеви профили • Предназначена за дебелина на завършената 
стена  
125 и 150 mm • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва 
да включва и щурц – строителната касета не издържа на натовар-
ване • Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм в специален 
алуминиев релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем пре-
ден и заден стопер • Възможност за закупуване на меко прибиране 
за постепенно затваряне на вратата • Върху джоба на касетата може 
да се постави ел. ключ • 10 години гаранция • Срещу допълнително 
заплащане боядисваме по скалите RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

Комбинация от две необлицоващи строителни касе-
ти, взаимно свързани с направляваща шина. Всяка 
касета е предназначена за по една от две насрещно 
отварящи се еднокрилни врати. Движението на вра-
тите може да е синхронизирано. Синхронизиращият 
механизъм при типа EMOTIVE II KOMFORT влиза в 
цената.



Размери за строителна касета 
EMOTIVE II KOMFORT
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 40.

Ширина на прохода след монтаж на стр. касета (B) = D.

EMOTIVE II KOMFORT 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2023.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1962.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 1950.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

1250 × 1970 2586 × 2023   668 × 2 (650× 2) × 1962 (650× 2) × 1950 2586 × 2023 2626 × 2043

1450 × 1970 2986 × 2023   768 × 2 (750× 2) × 1962 (750× 2) × 1950 2986 × 2023 3026 × 2043

1650 × 1970 3386 × 2023   868 × 2 (850× 2) × 1962 (850× 2) × 1950 3386 × 2023 3426 × 2043

1850 × 1970 3786 × 2023   968 × 2 (950× 2) × 1962 (950× 2) × 1950 3786 × 2023 3826 × 2043

2050 × 1970 4186 × 2023 1068 × 2 (1050× 2) × 1962 (1050× 2) × 1950 4186 × 2023 4226 × 2043

2250 × 1970 4586 × 2023 1168 × 2 (1150× 2) × 1962 (1150× 2) × 1950 4586 × 2023 4626 × 2043

2450 × 1970 4986 × 2023 1268 × 2 (1250× 2) × 1962 (1250× 2) × 1950 4986 × 2023 5026 × 2043

EMOTIVE II KOMFORT 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2153.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2092.

Стандартна височина на стъклено крило на вратата (L): 2080.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на прохо-
да след монтаж на 
строителната касета 
(В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на гру-
бия строителен 
отвор в зиданите 
системи 

1250 × 2100 2586 × 2153   668 × 2 (650× 2) × 2092 (650× 2) × 2080 2586 × 2153 2626 × 2173

1450 × 2100 2986 × 2153   768 × 2 (750× 2) × 2092 (750× 2) × 2080 2986 × 2153 3026 × 2173

1650 × 2100 3386 × 2153   868 × 2 (850× 2) × 2092 (850× 2) × 2080 3386 × 2153 3426 × 2173

1850 × 2100 3786 × 2153   968 × 2 (950× 2) × 2092 (950× 2) × 2080 3786 × 2153 3826 × 2173

2050 × 2100 4186 × 2153 1068 × 2 (1050× 2) × 2092 (1050× 2) × 2080 4186 × 2153 4226 × 2173

2250 × 2100 4586 × 2153 1168 × 2 (1150× 2) × 2092 (1150× 2) × 2080 4586 × 2153 4626 × 2173

2450 × 2100 4986 × 2153 1268 × 2 (1250× 2) × 2092 (1250× 2) × 2080 4986 × 2153 5026 × 2173

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА EMOTIVE II KOMFORT

• Чисти проходни размери: D × J
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена
• Производител на вратите: JAP, SAPELI, друг 

производител
• Дебелина на стената: 125 или 150 mm

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета EMOTIVE II 

100 mm = завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1985 mm, 2100 mm и 2115 mm.

 – Нестандартни размери от 1975 mm до 2500 mm.
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Хоризонтален разрез на касета 
EMOTIVE II KOMFORT с дървено крило 
на вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета EMOTIVE 
II KOMFORT с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети 
EMOTIVE II KOMFORT
Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи и уплътнения.

БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон
Изцяло стъклено крило за врата без синхрон

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за дървени врати
2× направляващ палец

4× стопер 4× количка

4× кутийка пластмаса 4× кутийка алуминий
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4× ограничаващ профил

4× стопер 4× количка

2× направляващ палец 

с четки

4× Vetro 22 4× капачка Vetro 22

4× закриващ профил Vetro 22

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Монтажен пакет за стъклени врати

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
EMOTIVE II KOMFORT

• Чисти проходни размери на строителната касета

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени врати + активатор

Меко прибиране за стъклени врати + активатор

2× активатор

2× активатор

2× меко прибиране

2× меко прибиране

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
EMOTIVE II KOMFORT

• Врата дървена х стъклена

Двустранно меко прибиране 
4× активатор2× двустранно меко прибиране 2× патрон



Строителни касети

LATENTE
STANDARD / KOMFORT

Строителна касета LATENTE STANDARD
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Анкерни листови 
профили

Стена

Детайл от мазилката 
при края на касетата

Гипсокартон

Маркировка за висо-
чина 1 m

Детайл от горната част 
на опорния крак

LATENTE STANDARD



Строителна касета
LATENTE STANDARD

Строителна касета LATENTE STANDARD
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• Предназначена за облицовъчна каса с деб. 15 mm • Дизайнът 
на касетите е свързан с широка гама от контракаси LATENTE 
за класически врати • Възможност за нестандартни размери 
до височина 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и 
зидана стена • Съвместимост с всички производители на врати 
• Проектирана за дървени, изцяло стъклени, MASTER, STING 
и IDEA врати • За окачване на крилото на вратата е необхо-
димо да се поръча монтажен пакет за дървени или стъклени 
врати срещу допълнително заплащане • Максималната маса 
на едно крило на вратата е 90 kg • Цялата касета е изпъл-
нена от качествена поцинкована ламарина и алуминиеви про-
фили • Предназначена за дебелина на завършената стена 125 
и 150 mm • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва 
да включва и щурц – строителната касета не издържа на нато-
варване • Висококачествен и много тих плъзгащ механизъм 
в специален алуминиев релсов път • Отделяща се горна релса  
• Регулируем преден и заден стопер • Възможност за закупу-
ване на меко прибиране за постепенно затваряне на вратата  
• Върху джоба на касетата може да се постави ел. ключ  
• 10 години гаранция

Заварена строителна касета за плъзгаща еднокрил-
на врата и възможност за монтиране на облицоваща 
каса, когато касата е в една равнина с контура на 
стената.



Размери за строителна касета LATENTE STANDARD

Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 68.

ЗА ОБЛИЦОВКИТЕ 
50 mm + 12 mm фалц + 3 mm ширина на каналчето.

LATENTE STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2053.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1985.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 1970 1392 × 2053   690   680   650 × 1985 1392 × 2053 1432 × 2073

  700 × 1970 1592 × 2053   790   780   750 × 1985 1592 × 2053 1632 × 2073

  800 × 1970 1792 × 2053   890   880   850 × 1985 1792 × 2053 1832 × 2073

  900 × 1970 1992 × 2053   990   980   950 × 1985 1992 × 2053 2032 × 2073

1000 × 1970 2192 × 2053 1090 1080 1050 × 1985 2192 × 2053 2232 × 2073

1100 × 1970 2392 × 2053 1190 1180 1150 × 1985 2392 × 2053 2432 × 2073

1200 × 1970 2592 × 2053 1290 1280 1250 × 1985 2592 × 2053 2632 × 2073

LATENTE STANDARD 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2183.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 2100 1392 × 2183   690   680   650 × 2115 1392 × 2183 1432 × 2203

  700 × 2100 1592 × 2183   790   780   750 × 2115 1592 × 2183 1632 × 2203

  800 × 2100 1792 × 2183   890   880   850 × 2115 1792 × 2183 1832 × 2203

  900 × 2100 1992 × 2183   990   980   950 × 2115 1992 × 2183 2032 × 2203

1000 × 2100 2192 × 2183 1090 1080 1050 × 2115 2192 × 2183 2232 × 2203

1100 × 2100 2392 × 2183 1190 1180 1150 × 2115 2392 × 2183 2432 × 2203

1200 × 2100 2592 × 2183 1290 1280 1250 × 2115 2592 × 2183 2632 × 2203

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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ЗА ОБЛИЦОВКИТЕ
65 mm + 0 mm ширина на фалца + 1 mm ширина на каналчето.

LATENTE STANDARD 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2054.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1985.

LATENTE STANDARD 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2184.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 1970 1388 × 2054   690   676   650 × 1985 1388 × 2054 1428 × 2074

  700 × 1970 1588 × 2054   790   776   750 × 1985 1588 × 2054 1628 × 2074

  800 × 1970 1788 × 2054   890   876   850 × 1985 1788 × 2054 1828 × 2074

  900 × 1970 1988 × 2054   990   976   950 × 1985 1988 × 2054 2028 × 2074

1000 × 1970 2188 × 2054 1090 1076 1050 × 1985 2188 × 2054 2228 × 2074

1100 × 1970 2388 × 2054 1190 1176 1150 × 1985 2388 × 2054 2428 × 2074

1200 × 1970 2588 × 2054 1290 1276 1250 × 1985 2588 × 2054 2628 × 2074

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен 
размер на кри-
лото на вратата 
(C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

  600 × 2100 1388 × 2184   690   676   650 × 2115 1388 × 2184 1428 × 2204

  700 × 2100 1588 × 2184   790   776   750 × 2115 1588 × 2184 1628 × 2204

  800 × 2100 1788 × 2184   890   876   850 × 2115 1788 × 2184 1828 × 2204

  900 × 2100 1988 × 2184   990   976   950 × 2115 1988 × 2184 2028 × 2204

1000 × 2100 2188 × 2184 1090 1076 1050 × 2115 2188 × 2184 2228 × 2204

1100 × 2100 2388 × 2184 1190 1176 1150 × 2115 2388 × 2184 2428 × 2204

1200 × 2100 2588 × 2184 1290 1276 1250 × 2115 2588 × 2184 2628 × 2204



ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА 
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА LATENTE STANDARD

• Чисти проходни размери: D × J
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена 
• Дебелина на завършената стена
• Тип облицовка: 50 + 12 + 3 mm или 65 + 0 + 

1 mm (ширина на облицовката + ширина на 
фалца + ширина на каналчето)

Строителна касета 
LATENTE STANDARD
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 – Външна дебелина (K) на строителна касета LATENTE 

STANDARD 100 mm = завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1985 mm, 2100 mm и 2115 mm.

 – Нестандартни размери от 1975 mm до 2500 mm.

78
G=

10
0

K= 12
5

P=
/1
5016

21 B
D

35
A

C
E

40
F=

Хоризонтален разрез на касета LATENTE 
STANDARD с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета LATENTE 
STANDARD с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети 
LATENTE STANDARD

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми

Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

1× релсов аксесоар

2× стопер 2× количка

2× носачи за врати 1× направляващ палец
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ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МОНТАЖЕН ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
LATENTE STANDARD

• Маса на вратата и чисти размери на прохода на 
строителната касета

АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

Комплект захващания за стъклено крило на врата 
Vetro 22 с водач

1× меко прибиране

1× двустранно меко прибиране

1× активатор

2× активатор

1× патрон

1× патрон

2× Vetro



Строителна касета 
LATENTE KOMFORT

Строителна касета LATENTE KOMFORT



95

• В дизайна си касетите са продължение на целенасочената 
серия контракаси LATENTE за класически врати • Движението 
на крилата е синхронизирано – синхронното движение за тип 
LATENTE KOMFORT е включено в цената • Строителна касета 
LATENTE KOMFORT позволява монтаж на облицовъчната каса 
в една равнина със съседната стена • Предназначена за обли-
цовъчната каса с деб. 15 mm. Касата на вратата е изравнена 
с контура на стената • Възможност за нестандартни размери 
до височина 2700 mm • Използва се за гипсокартонена и зида-
на стена • Ако стената е зидана, строителният отвор трябва да 
включва и щурц – строителната касета не издържа на натовар-
ване • Предназначена за дървени, изцяло стъклени, MASTER, 
STING и IDEA врати • Съвместимост с всички производите-
ли на врати • Максималната маса на едно крило на вратата е 
90 kg • Много тих плъзгащ механизъм в специален алуминиев 
релсов път • Отделяща се горна релса • Регулируем преден 
и заден стопер • Възможност за закупуване на меко прибиране 
за постепенно затваряне на вратата • Върху джоба на касета-
та може да се постави ел. ключ • Цялата касета е изпълнена от 
качествена поцинкована ламарина • 10 години гаранция

Моделът е комбинация от две заварени строител-
ни касети, взаимно свързани с направляваща шина. 
Всяка касета е предназначена за по една от две на-
срещно отварящи се еднокрилни врати.



Размери за строителна касета 
LATENTE KOMFORT
Всички размери са в mm.

Максимална дебелина на крилото на вратата (F) за K 100: 68.

ЗА ОБЛИЦОВКИТЕ
50 mm + 12 mm фалц + 3 mm ширина на каналчето.

LATENTE KOMFORT 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2053.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1985.

LATENTE KOMFORT 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2183.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 1970 2696 × 2053   690 1316 (650× 2) × 1985 2696 × 2053 2736 × 2073

1450 × 1970 3096 × 2053   790 1516 (750× 2) × 1985 3096 × 2053 3136 × 2073

1650 × 1970 3496 × 2053   890 1716 (850× 2) × 1985 3496 × 2053 3536 × 2073

1850 × 1970 3896 × 2053   990 1916 (950× 2) × 1985 3896 × 2053 3936 × 2073

2050 × 1970 4296 × 2053 1090 2116 (1050× 2) × 1985 4296 × 2053 4336 × 2073

2250 × 1970 4696 × 2053 1190 2316 (1150× 2) × 1985 4696 × 2053 4736 × 2073

2450 × 1970 5096 × 2053 1290 2516 (1250× 2) × 1985 5096 × 2053 5136 × 2073

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 2100 2696 × 2183   690 1316 (650× 2) × 2115 2696 × 2053 2736 × 2073

1450 × 2100 3096 × 2183   790 1516 (750× 2) × 2115 3096 × 2053 3136 × 2073

1650 × 2100 3496 × 2183   890 1716 (850× 2) × 2115 3496 × 2053 3536 × 2073

1850 × 2100 3896 × 2183   990 1916 (950× 2) × 2115 3896 × 2053 3936 × 2073

2050 × 2100 4296 × 2183 1090 2116 (1050× 2) × 2115 4296 × 2053 4336 × 2073

2250 × 2100 4696 × 2183 1190 2316 (1150× 2) × 2115 4696 × 2053 4736 × 2073

2450 × 2100 5096 × 2183 1290 2516 (1250× 2) × 2115 5096 × 2053 5136 × 2073

A – ширина на ламаринения джоб

В – ширина на прохода след монтаж на строителната касета

C – стандартна ширина на крилото на вратата

D – ширина на светлия проход след монтиране на касите

E – габаритна ширина на строителната касета

F – максимална дебелина на крилото на вратата

G – вътрешен размер на касетата

Н – габаритна височина на строителната касета

I –  височина под - релса (проверка на монтажа при готов под)

J – височина на светлия проход след монтиране на касите

K – външен размер на строителната касета

L – стандартна височина на крилото на вратата

P – минимална дебелина на завършената стена
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ЗА ОБЛИЦОВКИТЕ
65 mm + 0 mm ширина на фалца + 1 mm ширина на каналчето.

LATENTE KOMFORT 1970 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.

Обща височина на строителната касета (Н): 2054.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 1985.

LATENTE KOMFORT 2100 mm 

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.

Обща височина на строителната касета (Н): 2184.

Стандартна височина на дървено крило на вратата (L): 2115.

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 1970 2692 × 2054   690 1312 (650× 2) × 1985 2692 × 2054 2732 × 2074

1450 × 1970 3092 × 2054   790 1512 (750× 2) × 1985 3092 × 2054 3132 × 2074

1650 × 1970 3492 × 2054   890 1712 (850× 2) × 1985 3492 × 2054 3532 × 2074

1850 × 1970 3892 × 2054   990 1912 (950× 2) × 1985 3892 × 2054 3932 × 2074

2050 × 1970 4292 × 2054 1090 2112 (1050× 2) × 1985 4292 × 2054 4332 × 2074

2250 × 1970 4692 × 2054 1190 2312 (1150× 2) × 1985 4692 × 2054 4732 × 2074

2450 × 1970 5092 × 2054 1290 2512 (1250× 2) × 1985 5092 × 2054 5132 × 2074

Светъл проход 
след монтажа 
на касата мин. 
(D × J)

Габаритни 
размери на 
строителната 
касета  
(E × H)

Ширина на 
ламаринения 
джоб  
(А)

Ширина на 
прохода след 
монтаж на 
строителната 
касета (В)

Стандартен размер 
на крилото на врата-
та (C× L)

Размери на 
грубия строи-
телен отвор в 
гипсокартон

Препоръчителни 
размери на грубия 
строителен отвор в 
зиданите системи 

1250 × 2100 2692 × 2184   690 1312 (650× 2) × 1985 2692 × 2184 2732 × 2204

1450 × 2100 3092 × 2184   790 1512 (750× 2) × 1985 3092 × 2184 3132 × 2204

1650 × 2100 3492 × 2184   890 1712 (850× 2) × 1985 3492 × 2184 3532 × 2204

1850 × 2100 3892 × 2184   990 1912 (950× 2) × 1985 3892 × 2184 3932 × 2204

2050 × 2100 4292 × 2184 1090 2112 (1050× 2) × 1985 4292 × 2184 4332 × 2204

2250 × 2100 4692 × 2184 1190 2312 (1150× 2) × 1985 4692 × 2184 4732 × 2204
2450 × 2100 5092 × 2184 1290 2512 (1250× 2) × 1985 5092 × 2184 5132 × 2204



Строителна касета 
LATENTE KOMFORT

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА LATENTE KOMFORT

• Чисти проходни размери: D × J
• Тип стена: гипсокартон х зидана стена
• Дебелина на завършената стена
• Тип облицовка: 50 + 12 + 3 mm или 65 + 0 + 

1 mm (ширина на облицовката + ширина на 
фалца + ширина на каналчето)



99

 – Външна дебелина (K) на строителна касета LATENTE 

KOMFORT 100 mm = завършена стена (Р) 125 mm.

 – Отворът трябва да включва и щурц – строителната касета 

не може да издържи натоварване.

 – Стандартната чиста проходна височина е 1970 mm, 

1985 mm, 2100 mm и 2115 mm.

A A
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Хоризонтален разрез на касета 
LATENTE KOMFORT с дървено крило на 
вратата с дебелина 40 mm.

Вертикален разрез на касета LATENTE 
KOMFORT с дървено крило на вратата 
с дебелина 40 mm.
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Аксесоари към строителни касети 
LATENTE KOMFORT
Всички аксесоари се доставят с включени крепежни елементи.

БЕЗПЛАТНИ АКСЕСОАРИ

Пакет синхрон

ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

Комплект плъзгащи механизми
1× релсов аксесоар

2× стопер 2× количка

2× носачи за врати 1× направляващ палец
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АКСЕСОАРИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Меко прибиране за дървени/стъклени врати + активатор

Двустранно меко прибиране

2× меко прибиране

2× двустранно меко прибиране

2× активатор

4× активатор

2× патрон

2× патрон

Комплект захващания за стъклено крило на врата Vetro 22 с водач

4× Vetro

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОРЪЧКА  
НА МЕКО ПРИБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНА КАСЕТА 
LATENTE KOMFORT

• Маса на вратата и чисти проходни размери на 
строителната касета



102

ПРЕДЛАГАН ОБКОВ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

Налични в предлаганите варианти:

521 – ОВАЛНА МИДА
Овална мида без отвор със скрити винтове.

524 – КРЪГЛА МИДА ШИРОКА
Кръгла чиния без отвор с широка средна част.
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525 – ЧЕЛНО ЗАХВАЩАНЕ
Челно захващане.

Ø19 2

18Ø29

2
5

OSC – матиран хром OC – лъскав хром LV – лъскав месинг
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529 – КРЪГЛА МИДА ТЯСНА
Кръгла мида без отвор с тясна средна част.

Ø34 2

10‚5Ø57

Ø
4
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CD 048 – WC КЛЮЧАЛКА ОВАЛНА
Комплект с WC ключалка овална – заключва се едностранно – WC, баня.

CD 050 – WC КЛЮЧАЛКА КРЪГЛА
Комплект с WC ключалка кръгла – заключва се едностранно. Предназначена 

за помещения, където се налага да се заключва от едната страна – WC, баня.

CD 063 – КРЪГЛА МИДА + ОБИКНОВЕН КЛЮЧ
Комплект със обикновен ключ – двустранно заключване. Предназначена за 

помещения, където се налага да се заключва от двете страни – спалня.
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CD 1150 – КЛЮЧАЛКА ОВАЛНА СЕКРЕТЕН ПАТРОН
Комплект с овална мида за секретен патрон – двустранно заключване.

Доставя се без патрон и ключ.

CD 938 – ЧЕТВЪРТИТА МИДА
Четвъртита мида без отвор.

CD Q22 – ЧЕТВЪРТИТА МИДА
Четвъртита мида без отвор.
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ПРЕДЛАГАН ОБКОВ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

CD 067 – ОВАЛ + ОБИКНОВЕН КЛЮЧ
Комплект с овална чиния и обикновен ключ – двустранно заключване. 

Предназначена за помещения, където се налага да се заключва от 

двете страни – спалня.
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CD 962 – ЧЕТВЪРТИТА МИДА С WC КЛЮЧАЛКА
Комплект с WC ключалка квадратна – заключва се едностранно. Предназначена 

за помещения, където се налага да се заключва от едната страна – WC, баня.
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CD 829 – КВАДРАТНА МИДА С WC КЛЮЧАЛКА
Комплект с WC ключалка квадратна – заключва се едностранно. 

Предназначена за помещения, където се налага да се заключва от едната страна –  

WC, баня.

CD YR6 – ЧЕТВЪРТИТА МИДА С КЛЮЧАЛКА
Комплект с четвъртита мида за секретен патрон - двустранно заключване.  

Доставя се без патрон и ключ.
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ПРЕДЛАГАН ОБКОВ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

CD 956 – ЧЕТВЪРТИТА МИДА + ОБИКНОВЕН КЛЮЧ
Комплектът с четвъртита мида е предназначен за помещение, 

което трябва да се заключва от двете страни – спалня.

CD Q63 – КВАДРАТНА МИДА + ОБИКНОВЕН КЛЮЧ
Комплектът с квадратна мида е предназначен за помещение, 

което трябва да се заключва от двете страни – спалня.
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CD Q6Y – КВАДРАТНА МИДА С КЛЮЧАЛКА
Комплект с квадратна мида за секретен патрон - двустранно 

заключване. Доставя се без патрон и ключ.
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ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА СТЕНА И В ТАВАНА

Те са идеален избор за тези, които искат да впишат 
уникално решение с изчистен дизайн в своя  
интериор и в същото време да използват оптимално 
вътрешното пространство.
Плъзгащите механизми предлагат вариант на решение 
в случаите, в които вече не е възможна намеса по стената 
и вграждане на строителна касета за плъзгащи врати. Монтажът 
на релсата за плъзгане не изисква никакви строителни 
преустройства.

Всички наши плъзгащи механизми са изработени от качествени 
материали, предимно от алуминий, някои са от неръждаема 
стомана, и са подходящи както за стъклени, така и за дървени 
врати.

Системите за плъзгащи механизми предлагаме в пет продуктови 
серии TRIX ZERO, TRIX TRENDY, TRIX HEAVY И PREMIUM.
Монтират се на стената или в тавана, над касата, евентуално 
на стъклена стена. Изборът на типа механизъм до голяма степен 
зависи от масата на крилото на вратата.

Механизмът PREMIUM се монтира на носещ таван и се 
закрива с гипсокартонена плоскост – т.нар. скрит механизъм. 
С помощта на системата PREMIUM ще се появи елегантна 
разделителна преграда между две самостоятелни помещения.

Всички наши плъзгащи механизми – както на стените, така и 
в тавана – са окомплектовани с много тихо движещо устройство 
и са съобразени с типовете и възможностите на безшумните 
стопери.
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Всички плъзгащи системи боядисваме по скалите 
RAL, NCS и CREATIVE METALLIC.

TRIX BASIC  TRIX ZERO TRIX TRENDY TRIX HEAVY PREMIUM

макс. маса на едно крило 60 kg 45 kg 60 kg 100 kg 100 kg

материал на механизма алуминий алуминий алуминий алуминий алуминий

материал на количката пластмаса алуминий пластмаса алуминий пластмаса/сплав Al

повърхностна обработка —
четкана
неръждаема 
стомана

четкана
неръждаема 
стомана

четкана
неръждаема 
стомана

RAL K7, NCS, CREATIVE 
METALLIC

дървени врати     **     *

стъклени врати

на стена 

над облицовката

в тавана

на стъклена стена

еднокрилна

двукрилна

синхрон

меко прибиране     **

неподвижно цяло стъкло

неподв. крило с деб. 40 mm

врати STING и MASTER

* задължително ползване на монтажен пакет за дървени врати.

** от прохода 700 mm/1450 mm.



PREMIUM PREMIUM

TRIX TRENDY – стъклена врата
По-широка капачка 90/85 mm, чело

TRIX ZERO, TRIX HEAVY – дървена врата
Тънка капачка 72/63 mm, чело

TRIX BASIC – дървена врата

TRIX ZERO, TRIX HEAVY – стъклена врата
Тънка капачка 72/63 mm, чело

TRIX BASIC – стъклена врата

TRIX TRENDY – дървена врата
По-широка капачка 90/85 mm, чело

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ
TRIX / PREMIUM

на стена и в тавана
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Плъзгащи системи
TRIX
BASIC / ZERO / TRENDY / HEAVY

Плъзгаща система TRIX BASIC — еднокрилна
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Плъзгаща система  
TRIX BASIC

ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 36/31,9 mm
• светъл проход 600–1400 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана 
• възможност за структурна и гладка повърхностна 

обработка по скалите RAL K7, NCS, CREATIVE 
METALLIC

• максимална маса на вратата 100 kg

Плъзгаща система TRIX BASIC  
Еднокрилен механизъм

Плъзгаща система TRIX BASIC  
Двукрилен механизъм

ДВУКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 36/31,9 mm
• светъл проход 1 250–2600 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана 
• възможност за структурна и гладка повърхностна 

обработка по скалите RAL K7, NCS, CREATIVE 
METALLIC

• максимална маса на вратата 80+ 80 kg



Плъзгаща система  
TRIX ZERO

ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 72/63 mm
• светъл проход 600–900 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана, елоксирана, структурен цвят по скали-
те RAL, NCS, CREATIVE METALLIC

• максимална маса на вратата 45 kg

Цената включва 1 комплект колички, 1 направляващ палец,  

2 безшумни стоперя, подготовка за дървени и стъклени врати.

ДВУКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 72/63 mm 
• светъл проход 1250–1850 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана, елоксирана, структурен цвят по скали-
те RAL, NCS, CREATIVE METALLIC

• максимална маса на вратата 45+ 45 kg
• няма възможност за добавяне на синхронна 

плъзгаща плоскост

Цената включва 2 комплекта колички, 2 направляващи щифта, 4 

безшумни стоперя, подготовка за дървени и стъклени врати.

Плъзгаща система TRIX ZERO  
Еднокрилен механизъм

Плъзгаща система TRIX ZERO  
Двукрилен механизъм
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Плъзгаща система  
TRIX TRENDY

ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 90/85 mm
• светъл проход 600–900 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка естествено елоксиране
• максимална маса на вратата 60 kg

Цената включва 1 комплект колички, 1 направляващ палец,  

1 комплект Vetro II (при изцяло стъклени врати), 1 меко 

прибиране *, алуминиеви профили съгласно поръчката.

* от светлия проход 700 mm.

ДВУКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 90/85 mm
• светъл проход 1250–1850 mm
• материал алуминий
•  повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана
• максимална маса на вратата 60+ 60 kg

Цената включва 2 комплекта колички, 2 комплекта Vetro II (при 

изцяло стъклени врати), 2 безшумни стоперя *.

* от светлия проход 1450 mm.

Плъзгаща система TRIX TRENDY  
Еднокрилен механизъм

Плъзгаща система TRIX TRENDY  
Двукрилен механизъм



Плъзгаща система  
TRIX TRENDY 

НЕПОДВИЖНА СТЕНА + ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ 

• чело 90/85 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка: четкана неръждаема стомана
• максимална маса на вратата 60 kg

Цената включва 1 комплект колички, 1 направляващ палец,  

1 комплект Vetro II (при изцяло стъклени врати), 1 меко прибиране.

Плъзгаща система TRIX TRENDY  
Неподвижна стена + двукрилни плъзгаща плоскост+ 
неподвижна стена

 
Плъзгаща система TRIX TRENDY  
Неподвижна стена + еднокрилен 
механизъм
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Плъзгаща система  
TRIX TRENDY

ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 72/63 mm 
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана, елоксирана, структурен цвят по скали-
те RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

• максимална маса на вратата 100 kg

Цената включва 1 комплект колички, 1 направляващ палец,  

2 безшумни стоперя за затваряне и отваряне, подготовка за 

дървени и стъклени врати.

ДВУКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• чело 72/63 mm 
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема 

стомана, елоксирана, структурен цвят по скали-
те RAL, NCS и CREATIVE METALLIC

• максимална маса на вратата 100+ 100 kg

Цената включва 2 комплекта колички, 2 направляващи щифта,  

4 безшумни стоперя за затваряне и отваряне, подготовка за 

дървени и стъклени врати.

Плъзгаща система TRIX HEAVY  
Еднокрилен механизъм

Плъзгаща система TRIX HEAVY  
Двукрилен механизъм



Плъзгаща система  
TRIX TRENDY 

НЕПОДВИЖНА СТЕНА + ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ 

• чело 72/63 mm
• материал алуминий
• повърхностна обработка четкана неръждаема стомана
• елоксирана, структурен цвят по скалите RAL, NCS, CREATIVE METALLIC
• максимална маса на вратата 100 kg

Цената включва 1 комплект колички, 1 направляващ палец, 2 безшумни стоперя.

Плъзгаща система TRIX HEAVY  
Неподвижна стена + еднокрилен механизъм 
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Плъзгаща система TRIX HEAVY  
Двукрилен механизъм



Плъзгащи системи PREMIUM — Неподвижна стена + еднокрилен механизъм 
Врата STING прозрачно стъкло

Плъзгащи системи 
PREMIUM
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НЕПОДВИЖНА СТЕНА + ЕДНОКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• материал алуминий
• максимална маса на вратата 100 kg

Цената включва комплект от 2 колички с меко прибиране, 

направляващ палец, 2 комплекта Vetro II (при изцяло стъклена 

врати), вдлъбнати захващания за дърво (при дървени врати).

Плъзгаща система PREMIUM — Неподвижна стена + еднокрилен механизъм  
Врата STING стъкло PLANIBEL сиво

Плъзгаща система
PREMIUM



Плъзгаща система
PREMIUM

ДВУКРИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

• материал алуминий
• максимална маса на вратата 100 kg

Цената включва комплект от 2 колички с меко прибиране, 

направляващ палец, 2 комплекта Vetro II + капачка Vetro II 

(при изцяло стъклени врати), вдлъбнати захващания за дърво 

(при дървени врати).

34

13‚6 52‚4

3
4

Плъзгаща система PREMIUM – Двукрилен механизъм 
Врата STING – стъкло PLANIBEL кафяво
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Плъзгаща система PREMIUM – Неподвижна стена + еднокрилен механизъм 
Врата STING с Графично стъкло
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БЕЛЕЖКИ





СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА И ШОУРОМ 

JAP FUTURE s.r.o.
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