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Ролпласт е основана во 2000 г. како фирма која се занимава со производство и продажба на надворешни и внатрешни ролетни. За 20
години Ролпласт успешно се претвори во еден од водечките производители на врати, прозори и ролетни во Европа. Фирмата има производствен погон од 32 000 м2. Изградбата започна во 2008 г. и за планираната инвестиција од 35 милиони евра, Ролпласт доби сертификат
за Инвеститор класа А, како и признание за Инвеститор на годината
во областа на Преработувачката индустрија за 2009 година.

ТИМОТ

Во базата се сместени следниве производствени
погони:
• ПВЦ ПРОЗОРИ И ВРАТИ

• ВНАТРЕШНИ РОЛЕТНИ И КОМАРНИЦИ

• ДРВЕНИ ПРОЗОРИ И ВРАТИ

• ТЕРМОПАНИ И ОБРАБОТКА НА СТАКЛО И
ЗАКАЛУВАЊЕ

• АЛУМИНИУМСКИ ПРОЗОРИ И ВРАТИ
• НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ И ГАРАЖНИ
ВРАТИ

• ДРВЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

2017 г.

на Ролпласт има примарна цел производство на богата гама од квалитетни продукти, со кои што ќе одговориме на барањата
на секој клиент. Ролпласт работи по програмата 20 клуча, програма за постојано подобрување на ефективноста во сите етапи
на производството, доставата и монтажата.
Ролпласт е сертифицирана по меѓународниот систем за контрола на квалитет ISO
9001:2008 и системот за контрола на безбедноста на информациите ISO 27001:2005.
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1. ЗА ПОДОБРА ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА
При енергетска ефикасност и топлинска изолација на зградите, особено внимание се обрнува на прозорите, затоа што низ нив преминуваат 40% од топлинските загуби.
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* Благодарение на двете одделни, херметички изолирани комори и стаклата со нискоемисиони покритија се намалуваат загубите од преминот на топлината во тројниот термопан
Во што се изразува подобрата топлинска изолација?
Таа е комбинација од:
• Избор на профил
• Избор на термопан
• Дистанционер со топол кант / High selective дистанционер /
*** Колку е поширок профилот толку подобра топлинска изолација се добива особено комбинација од троен термопан со две нискоемисиони стакла и Аргон. Дополнително при избор на термопан изработен со high selective дистанционер ќе добиеме
уште 10% подобра топлинска изолација и елиминирање на можноста за појава на
кондензација.
За повеќе информации – стр. 31
РОЛПЛАСТ

ENERGY SAVE | ENERGY SAVE PLUS*

Овој прозорец има многу добри топлински карактеристики. Се препорачува за северни и источни страни, поради специфичноста на термопанот со кој се изработува. Не се препорачува за јужни и западни
страни ако нема дополнителна заштита од сонце затоа што во жешките летни денови сончевите зраци навлегуваат преку стаклото и можат
значително да го загреат домот.
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2. ЗА ПОДОБРА ЗАШТИТА ОД СОНЦЕТО
Заштитата од сонцето на една просторија може да се постигне со неколку
различни продукти – надворешни ролетни, надворешни капаци, внатрешни
ролетни и термопани со високоенергетско покритие..
Високоенергетското стакло кое е 4S Evolution
е стакло со едно сребрено покритие.

ВИСОКОЕНЕРГЕТСКО ПОКРИТИЕ

Сребро

Planistar SUN Plus е стакло со две сребрени
покритија
РОЛПЛАСТ

4. ЗА ПОДОБРА СИГУРНОСТ
Статистиката покажува дека најчестите обиди за провала се преку прозорите.
Ролпласт предлага продукти со основно ниво на сигурност RC1, со минимум 2
или 3 сигурносни точки и рачка Hoppe Secustik.
За повисок степен на сигурност, ние препорачуваме безбедносен оков со ниво
на сигурност RC2, рачка Hoppe Secustik и барем едно од стаклата во термопанот да е ламинирано 4.4.2.
Дополнителни елементи за зголемување на степенот на сигурност се надворешните ролетни и капаците.
За повеќе информации – стр. 15

ТЕРМО РЕФЛЕКТ ПЛУС

Овој производ ги вклучува предностите на прозорец ENERGY SAVE,
но благодарение на дополнителното покритие на надворешното стакло
се намалува продирањето на сончевата топлина во домот. Ова води до
пријатна внатрешна средина, како и до намалување на трошоците за
климатизирање во летните денови. Овој прозор се препорачува за јужни
и западни страни, каде што има силно загревање од сонцето и го оневозможува затоплувањето на зградата. Ролпласт предлага пет вида на
високоенергетски стакла – неутрално, зелено, сино, сиво, бронза. Преку
обоените високоенергетски стакла фасадата на домот однадвор го менува својот облик, а внатре, во домот, фондот на бои останува неутрален.

Basis+

RC2 или RC3

3. ЗА ПОДОБРА ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Напрегнатиот живот и автомобилскиот метеж во големиот град во комбинација со градежните работи се повеќе не тераат да обрнеме внимание на еден
сериозен фактор – звукот, од кого зависи секојдневниот комфорт и здравје.
За покачување на звучната изолација многу важни се и следните елементи:
• избор на соодветен профил
• постоење на трета гума на касата
• по дебело железо /арматура/ во профилот
• избор на соодветна комбинација од стакла
• добро направена опшивка на прозорот со пурпена

РОЛПЛАСТ

ГАРД | ГАРД ПЛУС*

Овој прозорец ги комбинира во себе одличната топлинска изолација и
безбедност против провалување во домот. Погоден е за куќи и ниски нивоа на станбени објекти, каде опасноста од провалување низ прозорот е
значително поголема. Овој прозорец се препорачува од осигурителните
компании и компаниите за обезбедување!

*** Најважен елемент е комбинацијата од стакла во термопанот.
За повеќе информации – стр. 32

РОЛПЛАСТ

САУНД КОМФОРТ

Со одличните карактеристики овој прозор е идеален за згради, училишта
и болници во близина на прометни улици и булевари и особено за згради
кои се наоѓаат во близина на автопати, аеродроми и индустриски реони.
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5. ЕНТЕРИЕРНИ И ЕКСТЕРИЕРНИ РЕШЕНИЈА
Многу луѓе ги менуваат прозорите заради причини поврзани со архитектурата
и дизајнот. Тие имаат специфични барања за форма, боја, декорации и др.
Ние можеме да одговориме на тие барањасо богата гама продукти.
***Ако сакате првиот мебел во Вашиот дом да биде прозорот, задолжително изберете прозори и врати од дрвен профил.
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ПРОЗОРИ
ПВЦ
ДРВО
АЛУМИНИУМ

Прозорите ја оформуваат фасадата на секој дом како ниту еден друг градежен елемент. Имено, тие на прво место го создаваат стилот на домот.
Важни елементи се големината, пропорциите, формите и боите. Освен во
стандардните правоаголни форми, прозорите можат да бидат произведени
во скоро неограничено различни форми.
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ТАБЕЛА ЗА СПОРЕДБА

ДРВО

МАТЕРИЈАЛ

РОЛПЛАСТ
92 ММ

ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА

ДРВО АЛУМИНИУМ

РОЛПЛАСТ
78 ММ

PVC

РОЛПЛАСТ 78 ММ TROCAL 88
РОЛПЛАСТ 92 ММ

PVC

TROCAL 76

АЛУМИНИУМ

TROCAL 70

ETEM E-75

ETEM E-70

ETEM E-45

Uw = 1.1 - 0.75 W/
m2K

Uw = 1.2 - 0.8 W/
m2K

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

Uw = 0.95 - 0.8 W/
m2K

Uw = 1.2 - 0.9 W/m2K

Uw = 1.3 - 0.95 W/m2K

Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K

Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K

Uw = 1.9 - 1.4 W/m2K

ЗВУЧНА
ИЗОЛАЦИЈА

32 - 44 dB

32 - 44 dB

32 - 44 dB

34 - 46 dB

34 - 44 dB

34 - 44 dB

34 - 46 dB

34 - 46 dB

34 - 42 dB

СИГУРНОСТ

основна + RC2

основна + RC2

основна + RC2

основна + RC2

основна + RC2

основна

основна + RC2

основна + RC2

основна + RC2

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

ActivPilot

КАСА - ШИР. /
ВИСОЧ.

92 mm / 78 mm

78 mm / 78 mm

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

88 mm / 78 mm

76 mm / 67 mm

70 mm / 66 mm

75 mm / 59 mm

58 mm / 70 mm

60 mm / 58 mm

КАСА + КРИЛО

128 mm

116 mm

78mm - 122 mm
92mm - 136 mm

116 mm

116 mm

118 mm

110 mm

105 mm

110 mm

БОЈА

бои по РАЛ,
транспарентни лакови

бои по РАЛ,
транспарентни лакови

бои по РАЛ, транспарентни
лакови

белао, златен даб,
орев, темен даб,
махагон, антрацит
+ RAL

бела, златен даб, орев,
темен даб, махагон,
сива, антрацит,
планински бор +RAL

бела, златен даб, орев,
темен даб +RAL

бела / по RAL

по RAL

по RAL

СРЕДНА ГУМА

двојна гума на крилото

двојна гума на крилото

двојна гума на крилото

да

да (на крилото)

да (на крилото)

да

да

да

бела, беж, кафеава и
црна

бела, беж, кафеава и
црна

бела, беж, кафеава и црна

сива / црна

сива / црна

сива / црна

црна

црна

црна

44 mm / 52 mm / 66 mm

32 mm / 40 mm / 66 mm

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

52 mm / 56 mm / 58 mm

30 mm / 44 mm

24 mm / 38 mm

50 mm / 56 mm / 64 mm

50 mm

24 mm / 36 mm / 40 mm

АЛУМИНИУМСКА
КАПАЧКА

да

да

да

да / RAL / фолио

да / RAL / фолио

не

-

-

-

КРИЛО ЕЛЕГАНС

-

-

-

-

бело + 4 бои*

-

-

-

-

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.

ОКОВ

ПРОЗОРИ

ПРОЗОРИ

ТАБЕЛА ЗА СПОРЕДБА

ДИМЕНЗИИ НА
ПРОФИЛОТ:

БОЈА НА ГУМАТА
ТЕРМОПАНИ

ГАРАНЦИЈА /
МОНТАЖА

Легенда: *со претходна нарачкауу
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ПВЦ, ДРВЕНИ И АЛУМИНИУМСКИ ПЕРВАЗИ

ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИОНА
МОНТАЖА /RAL MONTAGE /

ДОПОЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

Современото градежништво и правните прописи поставуваат високи барања кон правилното
заптивање при монтажа на прозори и влезни врати и при топлинско изолирање на одделните
компоненти на зградите. Фугите околу прозорот се критични места од гледна точка на загуба на
енергија, влага и звук. Околу прозорот може да се појави кондензација и мувла заради појава на
влага преку лошо затворените фуги или заради комбинација од релативно висока влажност на
воздухот и ниска температура по внатрешната страна на ѕидовите.

Изборот на прозор не се сведува единствено до
избор на профил и термопан. Постојат многу аксесоари кои даваат завршен вид на прозорот, а некои можат да бидат и ентериерно решение.

ПРОЗОРИ

ПРОЗОРИ

СИСТЕМИ

ВНАТРЕШНИ ПЕРВАЗИ ОД ДРВО
Димензии во зависност од ширината на
зидот, гама на бои по РАЛ.

КАКО ДА ИЗОЛИРАМ СПОРЕД
ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ?

СИСТЕМОТ
ОСИГУРУВА:

Решението е користење
на систем на изолација на
прозорите WINTeQ. Системот
вклучува изолациона внатрешна
и надворешна фолија,
прекомпресирана изолациона
лента, пурпена и изолатор лепило.

- Одлична топлинска и звучна изолација;
- Густа и изолирана фуга;
- Расејување на водената пареа, така што не и
дозволува да кондензира;
- Спречување на појава на мувла;
- Намалување на загубите на енергија;
- Отпорност на атмосферски влијанија и дожд;

ВНАТРЕШНИ ПВЦ ПЕРВАЗИ – Се предлагаат во следните
ширини и бои:
• 100 мм - бела, златен даб
• 150 мм - бела, златен даб, орев, махагон, темен даб
• 200 мм - бела, златен даб, орев, темен даб, махагон,
бор, сива, антрацит
• 250 мм - бела, златен даб, махагон, темен даб, орев
• 300 мм - бела, златен даб, орев
• 400 мм - бела, златен даб

Кондензацијата на водената пареа
се спречува на три нивоа:
* Од внатре – се одделува собната од
надворешната клима, така што се
задржува температурата по ѕидот
над критична вредност за создавање
на мувла (13°С при 50% влажност)
и се создава непропустлив слој за
пареата, кој што не му дозволува
на воздухот со повисока релативна
влажност од внатрешната страна на
просторијата да достигне точка на
создавање на кондензација.
* Изолациски слој – обезбедува
топлинска и звучна изолација.
* Од надвор – ги заштитува фугите од
навлегување на дождовна вода, така
што не го спречува преминувањето на
испарувањата од внатре кон надвор.
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Надвор

Внатре

Алуминиумски окапник

Монтажен профил

НАДВОРЕШНИ АЛУМИНИУМСКИ ПЕРВАЗИ И
ОКАПНИЦИ
Се нудат во ширина 11 cm, 15 cm, 17 cm, 21 cm,
23cm, 25 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm и 34 cm. Стандардните бои, кои се поддржуваат на склад се
бела и кафеава RAL 8014. Постои можност за
бојадисување по каталог на RAL.
WINTeQ изолациона
фолија надворешно,
пропушта влага

Монтажна пена

WINTeQ изолациона
фолија внатрешно, не
пропушта влага
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ДЕКОРАЦИЈА

ПРОЗОРИ

ПРОЗОРИ

ОКОВ

ActivPilot CONCEPT от Winkhaus (последна генерација на оков за двоосови прозори)
• ActivPilot е последна генерација на оков на Winkhaus кој ги соединува најсовремениот дизајн и високата функционалност.

ВНАТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЛАЈСНИ
Внатрешните декоративни лајсни се аксесоар на прозорот и даваат индивидуален стил и естетика на вашиот дом. Со нив можат
да се конструираат фигури кои се поставуваат во термопанот и
се прицврстуваат на дистанционерот. Се предлагаат во различни
димензии и бои.
Декоративна лајсна 8 mm
Боја: бела , златна, сребрена, сребрена мат

При activPilot стандардно има елементи со дополнителна функционалност и заштита, како што е двофункционалниот елемент
(осигурувач+подигнувач кај сите прозори) и трифункционалниот
елемент (осигурувач+подигнувач+шнапер при сите балконски
врати), кои што при повеќето други окови се предлагаат како
дополнителен аксесоар само по барање на клиентот и прозори
изложени на силен ветар.

СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ RC2

Декоративна лајсна 18 mm
Боја: бела, златен даб, темен даб, орев,
махагон, бор

Се препорачува за лесно достапни прозори на згради со голем ризик за провалување од
крадци. Овој вид на заклучување има заштита од отварање со помош на алат, при што
резултатите од испитувањата покажуваат дека минималното време за провалување при
класа на заштита RC2 е 3 мин.

Декоративна лајсна за дрво 24 mm
Боја: по избор на клиентот

ПРОЗОР GUARD HIGH SECURITY*

Декоративна лајсна 26 mm
Боја: бела, златен даб, орев, темен даб
Можност за двострано фарбање во боја по RAL

НАДВОРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЛАЈСНИ
Надворешните декоративни лајсни го надополнуваат екстериерот на Вашиот дом. Тие се предлагаат со димензии: 26 mm, 35 mm и 50 mm. Лајсните можат да бидат од PVC или алуминиумски
материјал и од дрво во следните бои: бела боја, златен даб, орев, махагон и темен даб.
14

• ActivPilot е систем за двоосово отварање, се доставува стандардно во варијанта со повисок степен на сигурност на цена на
стандардниот оков за едноосови и двоосови прозори. Тоа е условено од фактот дека сите елементи на крилото на прозорот
се со сигурносни точки на заклучување во форма на печурка и
постигнување на повисок степен на сигурност (RC1/WK1, RC2/
WK2) се постигнува само со промена на прифатниците од обични
со сигурносни, кое што е голема предност не само во однос на
цената туку и при се почестите случаи на барање на клиентите
при веќе монтирани прозори да се зголеми степенот на заштита.

Изработен согласно барањата на стандардот за сигурност en 1627-1630, класа RC2:
•
•
•
•
•

Сигурносен оков со степен на сигурност RC2
Стакло со покритие класа р4а согласно стандардот EN356 – со 4 фолии 4.4.4
Лепење на термопан на профил
Поставување на непрекинат метален профил по целата обиколка на касата.
Поставување на граничници кои не дозволуваат поместување на профилот со помош
на алат
• Рачка со клуч која издржува притисок од 100 nm
• Монтажа со специјални елементи за прицврстување
• Ролпласт издава сертификат за сигурност
*Двата прозори можат да бидат изработени со оков activPilot PAD со 3D отварање.
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ОКОВ И РАЧКИ

ПРОЗОРИ

ПРОЗОРИ

оков

ActivPilot SELECT
(скриен оков)

Наполно скриениот оков за прозори – АctivPilot
Select одговара на високите барања за дизајн
и е корисен исто така и за прозори со големи
димензии и тешки крила. Системот е прилагоден за тежина на крилата до 150кг. Може да се
користи при сите прозори со монтажен канал за
оков од 16 мм и со површина до 3 м2.

ActivPilot Comfort PADK

(оков за отварање со изнесување на крило)
На основа на системот activPilot, Ролпласт предлага комплетно нова концепија на оков activPilot
PADK, кој овозможува изнесување на крилото на 6мм пред касата, по целата должина на прозорот. На тој начин се обезбедува непрекинато и природно проветрување на просториите. Заедно
со вентилацијата, Ролпласт не ја нарушува сигурноста на прозорот туку дава можност и при отворено крило да се достигне највисоката класа на сигурност RC2/WK2. Тоа ни овозможува истовремено проветрување и заштита на домот.

Системот activPilot PADK ги соединува докажаната концепција на комбинираниот оков со
иновативно-функционалната технологија на
отварање со изнесување на крилото пред касата. На тој начин крилото може да се отвара
не само по хоризонтална и вертикална осовина туку и му се дава можност да се изнесе 6мм
пред касата кое ги прави вашите прозори подобри преку можноста за природна вентилација и гарантирана сигурност на просторијата
- до степен на сигурност (RC2/WK 2).

ИНОВАТИВНО – 6 мм растојание паралелно меѓу крилото и касата на прозорот.

• Опционално: капачки во сите бои.
• Лесно и функционално регулирање: регулирањето на точките на заклучување е без алат.

ЗА ПВЦ, АЛУМИНИУМСКИ, ДРВЕНИ ПРОЗОРИ И БАЛКОНСКИ ВРАТИ

бела

кафеава

бронза

сива

кафеава

бела

бела со клуч

TOULON SECUSTIK

КОМФОРНО – природна и сигурна вентилација на просториите.
СИГУРНО – дури и при ова отварање на
крилото, системот е сигурен и е сертифициран против обивање на истиот начина
како и при наполно затворен прозор.
Thema
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ActivPilot Select се предлага за прозори од
ПВЦ, алуминиум или дрво.

Sara

Chiara

бела

сива

бронза

кафеава
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СИСТЕМИ ТИП
„ЛИЗГАЊЕ“
СИСТЕМИТЕ ТИП ЛИЗГАЊЕ СЕ ИСКЛУЧИТЕЛНО ДОБРО РЕШЕНИЕ ПРИ:
•
•
•
•

Застаклување на тераси
Преградување на простории
Преградување на простор во ресторани
Зимски градини

Најголемата предност при сите варианти на лизгање е заштедата на
простор.
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ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

МАТЕРИЈАЛ

ЛИЗГАЊЕ СО
ПРИТИСКАЊЕ

ЛИЗГАЊЕ СО ПОДИГАЊЕ

ТИП
ДРВО

ДРВО

РОЛПЛАСТ 92 ММ
НА92 ММ

IV 78
НА78 ММ

Uw = 0.7 - 1.1W/
m2K

Uw = 0.7 - 1.2W/
m2K

Uw = 1.0 - 0.8 W
/ m2K

ЗВУЧНА
ИЗОЛАЦИЈА

32 - 39 dB

32 - 44 dB

СИГУРНОСТ

основна

PVC

PVC

AL

AL

AL

ETEM ЕS 70

PREMISLIDE 76

PREMILINE

ETEM E-50

ETEM E-1600

ЕТЕМ Е-39

Uw = 1.4 - 1.1 W
/ m2K

–

Uw = 1.4 - 1.1 W /
m2K

–

Uw = до 1.45 W / m2K

-

-

34 - 36 dB

32 - 39 dB

32 - 36 dB

32 - 39 dB

–

-

-

36 - 36 dB

основна

основна

основна

основна

основна

основна

основна

основна

основна

HauTau

HauTau

HauTau

HauTau

HauTau

Sigenia

Winkhaus

системски

системски

системски

ПРАГ - ШИР. /
ВИСОЧ.

184 mm / 50 mm

184 mm / 56 mm

207 mm / 65mm

179 mm / 50 mm

168 mm / 48 mm
167 mm / 25 mm

156 mm

80 mm / 61 mm

124.8 mm / 45 mm

40 mm / 44 mm

26 mm / 53 mm

КАСА + КРИЛО

194 mm

150 mm

150 mm

142 mm или
133 mm

166 mm

137 mm

127.5 mm

99 mm

от 77 до 101 mm

бела, златен
даб, орев, RAL

бела, златен
даб, орев, RAL

бял / по RAL

бела, златен даб,
орев, RAL

бела, златен даб,
орев, RAL

бела / по RAL

бела / по RAL

бела / по RAL

да, со две гуми

не

не

не

не

ОКОВ

PVC

ХАРМОНИКА

AL

ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА

PVC

СТАНДАРДНО ЛИЗГАЊЕ

PREMIDOOR 76
PREMIDOOR 88 PREMIDOOR 76
LUX

ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

ДИМЕНЗИИ НА
ПРОФИЛОТ:

БОЈА

СРЕДНА ГУМА
БОЈА НА ГУМАТА

ТЕРМОПАНИ
АЛУМИНИУМСКА
КАПАЧКА
ГАРАНЦИЈА /
МОНТАЖА
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153 mm

бои по RAL, дрво бои по RAL, дрво
имитација и
имитација и
транспарентни
транспарентни

не

не

да

да

бела, беж,
кафеава, црна

бела, беж,
кафеава, црна

сива / црна

сива / црна

черен

сива / црна

сива / црна

црна

црна

црна

92 mm 44 и 52 mm
HA92 mm 44 и 52 mm

78 mm 32 и 40 mm
НА78 mm 40 и 50 mm

50 mm

40 mm

24 mm / 50 mm

44 mm

24 mm

24 mm

18 mm

до 34 mm

да / RAL

да / RAL

да / RAL

да / RAL

-

да / RAL

-

-

-

-

7 г.

7 г.

7 г.

7 г.

5 г.

7 г.

5 г.

5 г.

5 г.

5 г.
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ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

ЛИЗГАЊЕ СО ПОДИГАЊЕ

ЛИЗГАЊЕ ТИП „ХАРМОНИКА“

HEBE-SCHIEBE

Изработва се от
ПВЦ профили – Трокал 76 мм, Трокал 88,:
Профили от дърво – 78, HA78, IV92, HA92;
Алуминиеви профили – Alumil s700;
Се изработува во големи димензии –
ширина до 6,5 m и височина до 2,6 m;

Гаранција – 5 год. за монтажа.
РАЧКИ
Се изработува од PVC систем TROCAL 76 mm, IV 78 mm и HA 78 mm - профил од дрвои
алуминиумски профил М 9800 и Е 39.

Можности за бои на PVC профили – бела,
златен даб, махагон, орев, темен даб,
антрацит, сиво и бор;

Предност е изработката во големи димензии
– ширина до 6,4 m и височина до 2,4 m;

Избор на боја по каталог на RAL за
алуминиумски профили и фолирање во
дрвесна имитација;

Можности за бои на PVC профили во 23 бои,
од кои се поддржани на склад 3 бои: бела,
златен даб, орев, со можност за еднострано
(од внатре или од надвор) и двострано
фолирање;

Високи вредности на топлинска изолација
– Uw 1.3 – 0,8 W/m2K во зависност од видот
на термопанот;
Можности за монтажа - преградување на
површини во ресторани и барови, за зимски
градини;
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ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

сива боја

бела боја

кафеава боја

Високи вредности на топлинска изолација
- Uw до 1.0 W/m2K во зависност од видот на
термопанот;
Намена - преградување на простории во
ресторани, за зимски градини;
Гаранција - 5 години за монтажата;

Избор на боја по каталог на РАЛ за
алуминиумски профили и фарбање во дрво
декор;
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ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

СТАНДАРДНО ЛИЗГАЊЕ

ПАРАЛЕЛНО ЛИЗГАЊЕ

Се изработува од:
PVC – Трокал 70мм, 76мм, 88мм
Дрво – IV 78мм, HA 78мм IV 92мм, HA 92мм
алуминиумски системи со прекинат термо
мост – Е-45, Е-75;
Предност е изработката во големи димензии – ширина на крилото до 1,60m и висина
до 2,40 m. Ова овозможува изработката на
позиции, каде што делот што се отвара е со
ширина до 3,20 m;
Можности за бои по каталог, еднострано или
двострано фолирање и фарбање по RAL;

Избор на боја по каталог на RAL за алуминиумски профили и фолирање во дрвена
имитација;

Се изработува од алуминиумски систем
Етем Е-1600, без прекинат термо мост и Етем
Е-50, со прекинат термо мост;

Високи вредности на топлинска изолација –
Uw до 1,0 W/m2K, во зависност од изборот на
профил и термопан;

Се поставуваат полнежи од единечни
стакла со дебелина од 8 mm, термопани со
дебелина 18 mm или 24 mm, како и иверици,
термопанели и Хантер;

Можности за монтажа - при застаклување на
тераси,преградување на површини за ресторани и барови, за зимски градини;
Гаранција – 5 год. за монтажа;

Гаранција – 5 год. за монтажа.
КЛИК-ЛОК ЗА
ПРОЗОРИ ТИП
ЛИЗГАЊЕ

РАЧКИ

Можности за бои по каталог;
Избор на боја по каталог на RAL за
алуминиумските профили и фарбање во дрво
декор;
Се монтира за застаклување на тераси и
преградување на простории;
Алуминиумскиот систем Етем Е-1600 нема
високи вредности на топлинска изолација и
не изолира целосно;
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ТИП „ЛИЗГАЊЕ“

СИСТЕМИ

бела
боја

кафеава
боја

без клуч

со клуч

*се предлагаат во бела и црна боја
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ТЕРМОПАНИ

26

27

Дистанционерот, служи за поделба на
одредено растојание на стаклата, а затворената влага внатре заедно со воздухот при производството на термопанот се апсорбира од апсорбентот со кој
е наполнет.
При правилно изработениот термопан
не може да навлезе вода од надвор и
не може да дојде до кондензација меѓу
стаклата.
Термопанот е околу 80% од целиот прозорец и најмногу влијае на изолациските карактеристики на прозорецот – топлинска изолација U (W/m2K), звучна
изолација R (dB), заштита од сонце или
соларни фактор g (%), пропустливост на
светлина (%).
28

ДВОЕН
ТЕРМОПАН

ТРОЕН
ТЕРМОПАН

ТЕРМОПАН СО
ЧЕТИРИ СТАКЛА

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1. Воздушна комора
2. Стакло
3. Дистанционер
4. Апсорбент (ја прима влагата)
5. Бутил (бариера за воздучната пара)
6. Надворешен изолатор (полисулфид, полиуретан, силикон)

Пропустливост
на
ултрљавиоетови
зраци UV (%)

Соларен
фактор (%)

Светлинска
пропустливост
(%)

54

80

83

15

31

34

65

82

11

1.1

33

3

37

70

13

1.3

1

31

25

37

70

13

1

0.9

28

15

54

74

14

38

0.9

0.70

29

15

35

64

15

40

0.8

0.60

32

15

35

64

15

44

0.7

0.50

32

15

35

64

15

52

0.7

0.5

31

15

35

64

15

2.7

24

1.4

ВИСОКОЕНЕРГЕТСКО/
ЛАМИНИРАНО

24

1.4

ВИСОКОЕНЕРГЕТСКО/ФЛОТ

24
30

ТЕРМОПАН СО ЧЕТИРИ СТАКЛА
НИСКОЕМИСИОНО /ФЛОТ/
НИСКОЕМИСИОНО

Одраз (%)

Rw
Звучна
изолација
(dB)
31

1.1

24

ФЛОТ/НИСКОЕМИСИОНО

Ug
Коефициент
(W/m2K)
со гас Аргон
2.6

Ug
Коефициент
(W/m2K)
со воздух

8

Димензии, mm

90

5.8

ТЕРМОПАН СО ЧЕТИРИ СТАКЛА
ВИСОКОЕНЕРГЕТСКО /ФЛОТ/
НИСКОЕМИСИОНО

За да е со добри технички показатели еден термопантреба да има две нивоа на изолација. Термопанот
со две стакла се состои од дистанционерна рамка,
наполнет со апсорбент (молекуларно сито), врз која
двострано се става бутил кој служи како бариера
против премин на водена пареа (прв степен на изолација). Втората бариера е надворешното затворање
на просторот меѓу стаклата и дистанционерот со
полисулфид.

86

4

ФЛОТ/ ФЛОТ

ТРОЕН ТЕРМОПАН
НИСКОЕМИСИОНО /ФЛОТ/
НИСКОЕМИСИОНО

Термопанот е конструкција од
две или повеќе стакла, меѓу кои
има воздушен простор, создаден од различни по големина
дистанционери и затворен
херметички.
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ЕДИНЕЧНО
БЕЛО СТАКЛО

ТРОЕН ТЕРМОПАН
ВИСОКОЕНЕРГЕТСКО /ФЛОТ/
НИСКОЕМИСИОНО

ТЕРМОПАНИ

23

Вид термопан

Конструкција

ТЕРМОПАНИ

ТЕРМОПАНИ

30

1.1

0.9

28

20

54

74

14

38

0.9

0.70

29

20

54

74

14

40

0.8

0.60

32

20

54

74

14

44

0.8

0.60

35

20

54

74

14

52

0.7

0.5

31

19

54

74

14

56

—

0.44

9.2

32

58

17

58

—

0.42

9.2

32

58

17

64

—

0.38

9.2

32

58

17

66

—

0.36

9.2

32

58

17

56

—

0.45

18.3

48

67

17

58

—

0.43

18.3

48.5

67

17

64

—

0.39

18.3

48.5

67

17

66

—

0.38

18.3

48.5

67

17

ТЕРМОПАНИ

ТЕРМОПАНИ

Забелешка: Високоенергетското стакло е стакло Planistar SUN, Saint Gobain

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОПАНОТ:
Коефициент на премин на топлина (Ug) – покажува количество топлина што поминува за единица време преку 1 кв. м застаклена површина, при температурна разлика од 1 К помеѓу преградениот со стаклото воздух во просторијата и тој од надворешната страна (Ug= W/m2/K). Тоа
е најважната техничка карактеристика за еден термопан. Колку помала е оваа вредност, толку
помали се загубите на топлина и помали трошоците за греење.
Звучна изолација (Rw) – Индексот Rw ја мери звучната изолација на термопанот.
Колку е поголема вредноста
на овој индекс, толку подобра
е звучната изолација.

UV (%) – премин на штетни
ултравиолетови зраци, кои
водат до избледување на боите и предизвикуваат рак на
кожата.

Колку е поголемо директно одбивање на сончевата енергија од стаклото, толку помал е
соларниот фактор и помали трошоците за разладување во текот на летните месеци.

Соларен фактор (%) – сума од
директно помината енергија и
оној дел од апсорбираната енергија од стаклото, која се емитува
од застаклената површина кон
внатрешниот простор.

Пропустливост на светлина (%) – преминување на видлива светлина (природно осветлување). Колку е помала вредноста во %, толку е
потемно во просторијата.

Надворешна рефлексија (%) – количество на одбиена светлина од термопанот. Колку е поголем
(%) на одраз на стаклото толку е поголем неговиот огледален ефект. Треба да се има во предвид
дека надворешната рефлексија зависи од разликата во осветленоста помеѓу внатрешниот простор и околината. Кога внатре е осветлено, а надвор е темно, се намалува видливоста на надвор.
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ТЕРМОПАНИ

HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР
Критична надворешна температура за создавање на кондензација при
собна температура = 20˚C, влажност на воздухот = 50%

ТРОЕН ТЕРМОПАН

ДВОЕН ТЕРМОПАН
Коефициент на премин
Троен термопан
Троен термопан
Двоен термопан
Ug = 1.1 W/ m2 K
на топлина
Ug = 0.6 W/ m2 K
Ug = 0.5 W/ m2 K
24 mm
40 mm
50 mm
Uw, W/ m2 K,
во зависност од изборот
Ug = 1.1 W/ m2 K
Ug = 0.6 W/ m2 K
Ug = 0.5 W/ m2 K
на
АлуминиумАлуминиумАлуминиумАлуминиумАлуминиумАлуминиумдистанционер
High
High
High
High
High
High
ски дистански дистански дистански дистански дистански дистанSelective
Selective
Selective
Selective
Selective
Selective

ционер

HIGH SELECTIVE
High selective дистанционер или „топол кант” за термопани се употребува кога наместо стандардниот алуминиумски дистанционер се користи друг со подобрени топло-изолациони карактеристики. High selective дистанционерот на Ролпласт е од ПВЦ или нерѓосувачки челик, поради
фактот дека тие материјали се со помала топлинска спроводливост. При прозори со термопан со
High selective дистанционер може да се постигне намалување на коефициентот на премин на топлина со околу 7%, така што истовремено се намалува и ризикот од образување на кондензација
по рабовите на стаклото. Со користење на дистанционери „топол кант” се намалува ризикот од
образување на кондензација и мувла по внатрешната страна на прозорите.

ционер

ционер

ционер

ционер

ционер

PVC прозорци 88 mm
Uf = 1.0 W/ m2 K

–

–

0.96

0.85

0.90

0.78

–

–

-5

-14

-6

-16

PVC прозорци 70 mm
Uf = 1.3 W/ m2 K

1.30

1.20

–

–

–

–

-2

-10

–

–

–

–

Алуминиумски прозори
Uf = 1.8 W/ m2 K

1.60

1.50

–

–

–

–

-2

-10

–

–

–

–

Дрвени прозори 78 mm

1.20- 1.40

1.201.40

0.80 - 1.00

0.80 1.00

0.70 - 0.95

0.70 0.95

–

–

-5

-14

-6

-16

ЧЕТВОРЕН ТЕРМОПАН

ТЕРМОПАНИ

HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР

Критична надворешна температура за создавање на кондензација при собна температура = 20˚C, влажност
на воздухот = 50%

Коефициент на премин
на топлина
Uw, W/ m2 K,
во зависност од
изборот на
дистанционер

Ug=0.42 W/m2K /за PVC 88mm/
Ug=0.38 W/m2K /за Ал 75 мм/
Ug=0.36 W/m2K /за дърво/

Четворен термопан
58 mm, Ug = 0.42 W/m2K

Четворен термопан
64 mm, Ug = 0.38 W/m2K

Четворен термопан
66 mm, Ug = 0.36 W/m2K

High Selective

High Selective

High Selective

High Selective

PVC прозори 88 mm
Uf = 1.0 W/ m2 K

0.74

-20

–

–

Алуминиумски прозори
Uf = 1.8 W/ m2 K

0.9

–

-24

–

Дрвени прозори
78 mm

0.7

–

–

-19

ВИДОВИ НА ДИСТАНЦИОНЕРИ:
• AL дистанционер
– 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 и
24 мм
– 6 мм – само по нарачка
• HS црн (се користи при термопани
со декоративни лајсни во термопан и
надворешни декоративни лајсни)
– 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм

ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА НА ПРОЗОР
Формула за определување на коефициентот на премин на топлина на готов прозор

AgX Ug + AfX Uf + Ig x Yg
Uw =
		
Ag + Af
(1)
Uw – коефициент на премин на топлина на прозорот
Ug – коефициент на премин на топлина на стаклото
Uf – коефициент на премин на топлина на ПВЦ рамките (каса и крило)
Ψg – линиски коефициент на премин на топлина на дистанционерот
Ig – должина на дистанционерот

30

Ag – плоштина на стаклото
Af – плоштина на ПВЦ рамките (каса и крило)
Uw – се пресметува по формула (1)
Ug – се добиваат од производителот на стакло
Uf – се добива од производителот на профилите

• TPS дистанционер - НОВО – TPS дистанционер се позиционира како продукт со најдобри показатели на термичка пропустливост кои гарантираат одличен комфорт
во просториите, одлична енергетска ефикасност и исклучително ниски емисии на CO2.
– Најпозната карактеристика е дека многу
брзо се прилепува од двете страни на стаклото, веднаш по ставањето и обезбедува оптимално прилепување кон втората бариера.
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ТЕРМОПАНИ

ТЕРМОПАН

КОНФИГУРАЦИЈА

ГАС

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Rw(C,Ctr),dB

ДВОЕН ТЕРМОПАН

24*

4 / 16 / 4

Argon

31 (-1; -4)

24

6 / 16 / 4

Argon

33 (-1; -4)

24

6 / 14 / 4

Argon

33 (-1; -4)

24

4 / 12 / 44.2

Argon

35 (-2; -6)

30*

6 / 16 / 44.2 SR

Argon

42 (-2; -7)

ТЕРМОПАНИ

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА

ТРОЕН ТЕРМОПАН

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Заедно со топлоизолационите својства на термопаните и заштита од насилно влегување, звучната изолација е многу важна и се поактуелна карактеристика на стаклата и термопаните, како
материјали во современото градежништво. Звучната изолација на термопанот е показател за степенот на пригушување на звукот. Акустичните својства на даден прозор се мерат со вредноста на
звучната изолација Rw во dB (логаритамска децибелна скала).
Важно е да се знае процентуалното намалување на шумот при
конкретни вредности на звучна изолација :
3 dB – многу слаба бучава
10 dB – бучавата намалува за 50%
20 dB – бучавата намалува за 75%
30 dB – бучавата намалува за 88%
40 dB – бучавата намалува за 94%
Врз основа на европските стандарди, Ролпласт препорачува за згради, училишта и болници во
близина на фреквентни улици и раскрсници да се користат прозори со звучна изолација над 37
dB, а за оние во близина до автопати, аеродроми, и индустриски реони, звучната изолација на
прозорите треба да е над 41 dB.
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Добра звучна изолација се
постигнува преку:

38

4 / 14 / 4 / 12 / 4

Argon

29 (-1; -5)

38

6 / 12 / 4 / 10 / 6

Argon

33 (-2; -5)

38

4 / 12 / 4 / 12 / 33.2

Argon

34 (-2; -5)

38

33.2 / 12 / 4 / 10 / 33.2

Argon

35 (-3; -7)

38

4 / 10 / 4 / 12 / 44.2 SR

Argon

38 (-2; -6)

44*

4 / 16 / 4 / 16 / 4

Argon

32 (-1; -5)

44

6 / 14 / 4 / 16 / 4

Argon

34 (-2; -6)

44

6 / 14 / 4 / 14 / 6

Argon

34 (-3; -7)

44

4 / 14 / 4 / 14 / 44.2

Argon

36 (-2; -6)

44*

6 / 12 / 6 / 12 / 44.2

Argon

40 (-2; -6)

44

33.2 / 14 / 4 / 14 / 33.2

Argon

36 (-3; -8)

44

44.2 / 12 / 4 / 14 / 33.2

Argon

39 (-2; -6)

52

55.2 / 14 / 6 / 12 / 44.2 SR/SR

Argon

46 (-2; -7)

52

8 / 16 / 4 / 14 / 55.2

Argon

42 (-2; -5)

ТЕРМОПАН СО ЧЕТИРИ СТАКЛА

* користење на ламинирани
стакла со специјална фолија

58

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

Argon

33 (-1, -4)

58

6 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4

Argon

35 (-2, -5)

* ламинирани стакла

64

6 / 14 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4

Argon

35 ( -2, -6)

* несиметрична композиција
на стаклата - комбинација од
стакла со различна дебелина
(на пр. 6+4 мм) води до подобро
апсорбирање на резонантните
треперења.

64

3.3.2 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4

Argon

37 (-3, -7)

66

6 / 16 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4

Argon

35 (-1, -5)

66

33.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4

Argon

37 ( -2, -5

66

44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 SR

Argon

44 (-2-, 7)

66

44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4

Argon

37 (-3, -5)

ВАЖНО:
Вредностите на dB за дебелините на термопан означени со *
се добиенипри испитување во лабораториски услови согласно
стандардот EN 12758
ЗАБЕЛЕШКА:
C (dB) е корекцијата кога изворот на шум е: брз автомобилски сообраќај, брз железнички сообраќај, близина до
аеродром
Ctr (dB) е корекција кога изворот на шум е: градски сообраќај, музика, бавен железнички сообраќај, прелети
од авиони.
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ
Влезните врати се дел од богатата гама на производи кои Ролпласт им ги
предлага на своите клиенти. Тие можат да бидат ПВЦ, алуминиумски или
дрвени. Избирајки врата од Ролпласт Вие можете да постигнете истовремено:
• Многу добра заштита и сигурност за Вас и Вашето семејство;
• Естетична визија, како дел од фасадата на Вашиот дом;
• Одлична звучна и топлинска изолација;

34

35

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ПРоФИЛИ

НАДВОРЕШНИ ВЛЕЗНИ ВРАТИ

КАТЕГОРИЈА

ZERO
ДРВО

ПРОФИЛ
ДРВО

ZERO
AL

КАТЕГОРИЈА

ETEM
E-75

ETEM
E-45

СИСТЕМ

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

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

ЕТЕМ

систем со
прекинат
термо мост со
полиуретанова
исполна

ОКОВ

оков Winkhaus,
шарки Simonswerg

оков Winkhaus,
шарки Simonswerg

оков Winkhaus,
шарки Stublina

оков Winkhaus,
шарки Stublina

78 mm / 92 mm

78 mm / 92 mm

70 mm

-

ШИРИНА НА
ПРОФИЛ

систем со
прекинат
термо мост

ВЛЕЗНИ ВРАТИ ЗА СТАН

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

НОВО
ПАНЕЛНА БЛИНДИРАНИ
ДРВЕНА
ВРАТИ
ВРАТА

СИСТЕМ

PVC Trocal 88

PVC Trocal 76 mm

PVC Trocal 70 mm

Дрво 78 мм со
сендвич панель
78 мм

–

оков Winkhaus,
шарки Stublina

ОКОВ

оков Winkhaus,
шарки Stublina

оков Winkhaus,
шарки Stublina

оков Winkhaus,
шарки Stublina

оков Winkhaus,
шарки Simonswerg

Secureme

60 mm / 68 mm /
83 mm

ШИРИНА НА
ПРОФИЛ

88 mm

76 mm

70 mm

78 мм

67 мм *

Uf - 1.0 W/m2K

Uf - до 1.2 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

-

бела, златен даб,
орев, махагон,
темен даб +RAL

бела, златен даб,
орев, махагон,
темен даб,
антрацит +RAL

бела, златен даб,
орев и темен даб
+RAL

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво
и транспарентно

бел, благороден
орев, венге,
капучино и
рен гризо

по избор

по избор

по избор

–

по избор

да

да

не

не

-

КОЕФИЦИЕНТ
НА ПРЕМИН НА
ТОПЛИНА НА
ПРОФИЛОТ
/КАСА И КРИЛО/

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.3 W/m2K

Uf - до 1.4 W/m2K

Uf - до 1.6 W/m2K

Uf - до 1.9 W/m2K

БОЈА

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво
и транспарентно

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво
и транспарентно

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво

по РАЛ /
фарбање во
имитација на дрво

Максимална
структурна
стабилност

Максимална
структурна
стабилност

Максимална
структурна
стабилност

Максимална
структурна
стабилност

Максимална
структурна
стабилност

СИГУРНОСТ

Надворешни влезни врати

КОЕФИЦИЕНТ
НА ПРЕМИН НА
ТОПЛИНА НА
ПРОФИЛОТ
/КАСА И КРИЛО/

БОЈА

РАЧКИ И
ИСПОЛНИ

АЛУМИНИУСКА
КАПАЧКА

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ПРоФИЛИ

Легенда: *вклучува 12 mm МДФ покритие
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Врата ZERO
Тие ги претставуваат сите барања потребни за висококвалитетни надворешни системи за отворање на станбени врати. Тие се производ од највисоката класа и стандард за изведба во Западна
Европа. Тие се направени од алуминиумски слој со дебелина од 3 мм која покрива 52-80 мм.
Фалцот на крилото е порамнет со рамката на вратата. Квалитетни, можност да биде обоена во

сите бои по каталог RAL, со одлична термичка изолација. Безбедносна класа за заклучување-основна, со куки многу побезбедни од стандардна врата со цилиндар, кој во исто време ја затвора
вратата. Засилени шарки со носивост до 160 кг и можност за прилагодување + - 3мм.

Разнообразие од модели на панели, бои и орнаментни стакла

FRANKFURT

38

COPENHAGEN

PISA

WARSHAVA

MARIBOR

COPENHAGEN

SOFIA
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Масивни таблени влезни врати

ВЛЕЗНИ ВРАТИ
ОД PVC И
АЛУМИНИУМ

МАСИВНИ ТАБЛЕНИ ВЛЕЗНИ ВРАТИ од дрво /се
предлагаат во боја по избор на клиентот/ со следните
карактеристики: отпорни на удар, отпорни на деформации, добра звучна изолација, издржливи на
влага, се изработуваат по димензии на клиентот;
Што ќе добиете? Ќе добиете сигурност, ќе ја направите вашата фасада поубава, индивидуалност во ентериерот на вашиот дом.

НОВО
ДРВЕНАТА ВРАТА ЗА СТАНОВИ се изработува од сендвич панел со дебелина 78 мм со структура од фурнир
со метална влошка, дрвени плочи и изолација. Касата
е од масивно дрво со дебелина 78 мм. Фалцот на крилото е рамно по касата на вратата. Има можност за
декоративна опшивка.
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ОКОВ И РАЧКИ

СТИЛ И СИГУРНОСТ ЗА ВАШИОТ ДОМ

ОКОВ ЗА ПВЦ, МАСИВНИ ДРВЕНИ И АЛ ВРАТИ

При избор на влезна врата за секој дом се важни 3 основни точки:
СТРУКТУРА, ДИЗАЈН И СИГУРНОСТ.

Последната генерација на
автоматско заклучување за
влезни врати од Winkhaus, ги
соединува сите предности во еден
систем:

Крилото на блиндираната врата Ролпласт е изработено од два галванизирани листа со дебелина 1мм и внатрешна конструкција 1,5мм кои
што се покриени со рамка од 4 метални профили со дебелина 1,5мм. Крилото е покриено
од двете страни со МДФ со дебелина 6мм со
ПВЦ покритие. Во него е вграден автоматски
праг кој што паѓа изработен од дебел гумен
дихтунг. Металната каса на вратата е изработена од поцинкуван лим со дебелина 1,5мм со
ПВЦ покритие кое спречува гребење. Гумениот
дихтунг, декоративната каса и первази од МДФ
со дебелина 2 цм обезбедуваат дополнителен
комфорт и естетика во вашиот дом.
МОДЕЛИ ВРАТИ

Сигурноста се гарантира со 16 точки на заклучување со 11 активни и 5 пасивни шипки,
брава со вграден блокатор против вибрации.
Оковот е од италијанската фирма SECUREME и
вклучува дополнителен граничник за отварање
на резето, окце со панорамски поглед низ вратата од 180 степени, внатрешна и надворешна
активна рачка.
Вратите кои ги предлага Ролпласт се во 5 бои
- бела, капучино, благороден орев, венге, ren
griz. Може да се изработуваат во две различни
бои, од надвор и од внатре, со декорација од
алуминиумски лајсни или со различни варијанти на фрезовање на МДФ таблите.

AutoLock AV3 ги соединува безбедноста и лесното движење на механизмот при активирање
и сигурно затварање.
Масивни елементи за заклучување (во форма
на куки) и независни елементи за дихтување
кои обезбедуваат добро затворање на вратата.
Причината за лесното задвижување на механизмот за затварање се крие во централно поставениот магнетен активатор на автоматската
брава.

МОДУЛАРЕН СИСТЕМ ЗА ВРАТИ ЗА ИТНИ ИЗЛЕЗИ
• Серијата анти-паник РНА 2000 се нуди од
нерѓосувачки челик и стандардна палета бои.
• Одговара на стандард EN 1125.
• Сигурносна заштита.
• Јазикот за безбедносно заклучување обезбедува целосна заштита од неовластен влез
однадвор.
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AutoLock AV3 може да се дополни по избор со
т.н. дневна функција, која се активира / деактивира многу лесно по механички пат само со помош на едно копче од елемент во прифатникот
за заклучување.
Убаво затворена (со повлекување на крилото
кон касата). со AV3 врата, од страна на фирмите
за осигурување се смета за заклучена и комплетно заштитена.
Може да биде отклучена лесно од надвор со
помош на клуч.
Последната генерација на автоматско заклучување од Winkhaus се предлага исто така
и како моторно заклучување, опција blueMatic
EAV3 со управување преку безнапонски контакт, како далечинско управување, препознавање на отпечаток од прст или зеница, преку
смартфон или други системи.

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Блиндирани врати

КТ 228

КТ 265

КТ 223

КТ 219

КТ 215

КТ 212

• Можност за заклучување со една или три
точки на заклучување при еднокрилни врати
и три или четири точки на заклучување кај
двокрилни врати.
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Термопанели

SIMPLE
ТЕРМОПАНЕЛИ БЕЗ ОРНАМЕНТИ:

ТЕРМОПАНЕЛИ
ЗА ВЛЕЗНИ, ПВЦ И
АЛУМИНИУМСКИ ВРАТИ

Се предлагаат во следните димензии и бои:
24 мм - бел златен даб, орев, темен даб
44 мм - бел, златен даб, орев, темен даб,
махагон, сиво, антрацит, планински бор.
Изработени се од панели со HPL покритие.

Панелите кои одговараат на поедноставни форми, се од серијата SIMPLE. Изработени ce co
PVC покритие од 1.5 mm.
VENSO
900/2100

VIVO
900/2100

Можност за дебелини 52мм, 44 мм и 24
мм со бои и стакло по нарачка
Покритие: ПВЦ панел од 1,5 мм
на склад

ДЕКОРАТИВНИ ТЕРМОПАНЕЛИ

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Термопанели

Боја:

Стакло:

бела 44 мм*

Satinat

бела 24 мм*

Stainat, Deltamat,Chincilla

Боја:

Лајсна:

златен даб 24 мм

Chinchilla Bronze

бела

бела

орев 24 мм*

орев

златна

* по нарачка

Chinchilla Bronze, Silvit
Bronze*

златен даб

златна

Можност за дебелини 52мм, 44 мм и 24
мм со бои и стакло по нарачка
Како и модел без стакло.
Покритие: ПВЦ панел од 1,5 мм
Боја:

Стакло:

бела 24 мм*

Satinat

* по нарачка

ДЕКОРАТИВНИ ТЕРМОПАНЕЛИ
Изработени од ПВЦ панели. Се
предлагаат со дебелина од 24 мм за бои
орев, златен даб и махагон; 20 мм, 24
мм и 44 мм за бела боја.

ZAGI
900/2100
Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Панел без стакло

Покритие: ПВЦ панел од 1,5 мм
на склад

АРКА 3 10402

Боја:

Стакло:

бела 20 мм*

Satinat

бела 44 мм*

Satinat

златен даб 44 мм*

Chinchilla Bronze

златен даб 24 мм*

Chinchilla Bronze

орев 24 мм*

Chinchilla Bronze

* по нарачка

АРКА 4 10405

МОЗАИК без стакло

Модел со стакло без лајсни

Модел со стакло без лајсни

Боја:

бела, златен
даб, махагон и
орев

Боја:
Димензии:

МОЗАИК со стакло
Боја:

бела, златен
даб, орев

бела, златен
даб, орев

Лајсна:

златна

46 / 90 / 210 см

Димензии:

46 / 90 / 210 см

Изработени се од ПВЦ панели во бела боја. Се предлагаат со дебелина 24мм и 44мм по нарачка.
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VENCO
900/2100

Декоративните термопанели се направени од XPS стиропор изолација, на која од
двете се залепени пластични плочи. Плочите можат да бидат направени од добро
познатиот PVC материјал или од ABS. Коефициенти на премин на топлина, измереното количеството топлина што поминува низ 1 кв.м панел за единица време,
е K = 1,5 W/mІK.
Сите панели се со дебелина 24 mm и 44мм
52мм и имаат вградени стакла. Достапни
се во боите: бела, златен даб и орев. (Моделите по нарачка се нарачуваат во боја
и стакло по желба на клиентот, алуминиумски засилувач, како и декорација по
вградените стакла со рок од 4 недели).

VITO
900/2100

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ПВЦ панел од 1,5 мм
на склад

Покритие: ПВЦ панел од 1,5 мм
на склад

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

бела 44 мм*

Satinat

бела 44 мм*

Satinat

златен даб 24 мм

Madera

бела 20 мм

Satinat
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Термопанели

LINEGO

MODERNO

Серијата LINEGO е карактеристична по сребрениот кант на стаклата. Тие се погодни за згради со
модерна архитектура. Изработени се со ABS покритие од 3,5 mm.

MODERNO ги комбинира во себе класичниот дизајн и елементи од актуелните трендови.
Изработени се од ABS покритие од 3,5 mm.

BALLA
900/2100

KORIN
900/2100

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад
Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

бела 24 мм

Sarto 2

Боја:

Стакло:

златен даб 24 мм*

Chinchilla Bronze,
Chinchilla

бела 24 мм*

Deltamat

бела 24 мм

Deltamat

бела 24 мм

Deltamat, Chinchilla

златен даб 24 мм*

Chinchilla Bronze

бела 24 мм

Chinchilla

златен даб 24 мм

Chinchilla Bronze

Chinchilla Bronze

Chinchilla Bronze

* по нарачка

орев 24 мм*
* по нарачка

златен даб 24 мм

орев 24 мм

Silvit

орев 24 мм

Chinchilla Bronze

KAHLO
900/2100

REVERE
900/2100

орев 24 мм*

Silvit Bronze

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

бела 24 мм*

Satinat, Chinchilla

бела 24 мм*

Satinat

златен даб 24 мм

Chinchilla Bronze

орев 24 мм*

Silvit Bronze

METSU
900/2100

TISSOT
900/2100
Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ABS од3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм

Стакло:

бела 24 мм*

Satinat*, Deltamat

златен даб 24 мм* Chinchilla Bronze
орев 24 мм*

Боја:

Стакло:

бела 24 мм*

Satinat, Chinchilla

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм

Боја:

Стакло:

бела 44 мм*

Satinat

златен даб 24 мм*

Chinchilla Bronze,Chinchilla

бела 24 мм*

орев 24 мм*

Silvit Bronze

* по нарачка

* по нарачка

FARRER
900/2100

DADDI
900/2100

Chinchilla

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка
Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

бела 24 мм

Deltamat, Chinchilla

бела 24 мм

Chinchilla, Deltamat*

* по нарачка

TRADICIONALNO

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Покритие: ABS од 3,5 мм
на склад

Боја:

Стакло:

Боја:

Стакло:

бела 24 мм*

Satinat, Chinchilla

бела 24 мм*

Satinat

* по нарачка

при варијанта Deltamat
Боја:
Стакло:

DONAT
900/2100

Silvit Bronze

* по нарачка

* по нарачка

RAPHAEL
900/2100

SEURAT
850/2000

Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка

Боја:

Bronze, Silvit

KROLL
900/2100

* по нарачка
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SARTO
850/2000

DICKINSON
850/2000

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Термопанели

Панелите кои можат да им се допаднат на
луѓето со вкус на ретро ентериер и екстериер, се од серијата TRADICIONALNO. Тие, исто
така,како LINEGO и MODERNO, се направени
со ABS покритие од 3,5 mm. Термопанелите
се предлагаат без декорации на вградените
стакла.

LINARD
900/2100
Можност за дебелини 44 мм и 24 мм со
бои и стакло по нарачка
Покритие: ABS от 3,5 мм
на склад
Боја:

Стакло:

бела 24 мм*

Deltamat

златен даб 24 мм*

Silvit Bronze

орев 24 мм

Silvit Bronze

* по нарачка
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ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ОКОВ И РАЧКИ

РАЧКИ ЗА ПВЦ 130 mm И МАСИВНИ ДРВЕНИ ВЛЕЗНИ ВРАТИ
PRIMA

SARA

патент клуч

патент клуч

FINA

патент клуч

THEMA

патент клуч

РАЧКИ ЗА АЛ, ПВЦ 130 mm, ПВЦ 104 mm ВЛЕЗНИ ВРАТИ
CHIARA

Рачки

патент клуч
рога инокс

рога бела
боја

рога црна
боја

РАЧКИ ЗА АЛ И ПВЦ 106 mm ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Шилд за входна врата STUBLINA:

сива боја

тројно
свиткана
инокс

полукруг
инокс

Брава за влезна
врата

Ракохфат STUBLINA:

права инокс
права 45° инокс
возможна должина возможна должина
од 40 см до 180 см од 40 см до 180 см
бела боја

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ОКОВ И РАЧКИ

антрацит боја

црна боја

бела боја

црна боја

срце бела боја

срце црна боја

Стопер со пружина мат

ШАРКИ

Шилд:

Шарка за ПВЦ влезна
врата црна боја
инокс
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Шарка за влезна врата
од алуминиум

Шарка за влезна врата Шарка за масивна врата
од дрво
од дрво

инокс

АВТОМАТИ

Топки:

пасивна
топка

Шарка за ПВЦ влезна
врата бела боја

пасивна
топка 45О

Горен автомат за влезна
врата црн

Горен автомат за влезна
врата бел

шпионка
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СИСТЕМИ ОД СТАКЛО
ЗАСТАКЛУВАЊЕ НА ТЕРАСИ
ПРЕГРАДИ
ТУШ КАБИНИ

СТАКЛЕНИТЕ СИСТЕМИ СЕ ИСКЛУЧИТЕЛНО ДОБРО РЕШЕНИЕ ПРИ:
•
•
•
•

Застаклување на тераси
Преградување на големи комерцијални објекти и канцеларии
Разделување на водено од суво пространство
Преградување на продавници и бањи

Основна предност на сите варијанти на стаклени системи е заштедата на
простор.
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СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

Иновативно решение за
екстериерот на вашиот дом

Прегради

СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

ЗАСТАКЛУВАЊЕ НА ТЕРАСИ

ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕГРАДУВАЊЕ НА
ПРОДАВНИЦИ И КАНЦЕЛАРИИ
Се изработуваат со ламинирано или закалено /провидно или орнаментно/ стакло.
Наоѓаат примена при преградување на големи простории, продавници, бањи и др.

Се користи закалено стакло од 8 мм, безпрофилно отварање по вертикала, вклучува алуминиумски
профили кои се лизгаат по шина. Позволува собирање на лева или десна
страна или на средината. Со користење на овој тип на систем за застаклување позволувате
максимално пропуштање на светлина во просторијата.
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СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

ПРЕГРАДИ ЗА БАЊИ

ШЕМИ НА ТУШ КАБИНИ

Туш кабините можат да се изработат со димензии по ваша желба. Тие се практичен начин
за разграничување на водена и сува површина.

СТАКЛА

Крепи

Хемиски мат

Линии

Каре

Поинт

Реи

СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

ТУШ КАБИНИ

ТУШ КАБИНИ

Се изработуваат од 6 мм и 8 мм закалено стакло, орнаментно или стакло со специјално
покритие за заштита од појава на траги од бигор, сапун и др.
Оковот вклучува: рачки, шарки, држачи, алуминиумски профили, силиконски дихтунзи.
Различни видови на шеми за изработка на туш кабини според конкретен проект.

Ленс

ШЕМИ НА ТУШ КАБИНИ – Ново

СТАКЛО TIMELESS
Висок степен на прозрачност и неутрален
вид TIMELESS е направено од чисто стакло,
PLANICLEAR, врз кое што е нанесено невидливо заштитно покритие. Благодарение на
тоа TIMELESS е супер прозрачно и неговата
дебелина не влијае врз преносот на боите од
ентериерот.
АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ЗА ДОЛГОТРАЈНА ПРОВИДНОСТ:
Ден по ден, стаклото е заштитено од корозија, при што се елиминира побелувањето и
го заджува беспрекорниот изглед за подолг
временски период.
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СТАКЛО ПОЛЕСНО ЗА ЧИСТЕЊЕ:
Водата лесно се лизга по површината при
што се намалува задржувањето на бигор и
нечистотија. Наслагите се чистат многу полесно во споредба со обичното, необработено стакло.

Варијанти на туш кабини со четири крила. Се изработува со калено стакло 8 мм.

ОТПОРНО ПОКРИТИЕ:
Исклучителните квалитети на TIMELESS се
должат на финото покритие на стаклото. Тоа
е многу отпорно и при евентуални дополнителни обработки на стаклото не доаѓа до загуба на неговите својства.
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СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

ВЕРТИКАЛНО СТАКЛЕНО ЛИЗГАЊЕ

СИСТЕМИ ОД СТАКЛО

ТУШ КАБИНИ

ШЕМИ НА ЛИЗГАЧКИ ТУШ КАБИНИ

ВЕРТИКАЛНО СТАКЛЕНО
ЛИЗГАЊЕ
ШАРКИ

шарка за туш кабина

РАЧКИ

Рачки за туш кабини
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шарка за туш кабина

шарка за туш кабина

шарка за туш кабина

Држач за на стакло
краен

Држач за на зид

ДРЖАЧИ

Телескопски држач
270мм-450мм

Вертикалното стаклено лизгање е иновативен систем со
кој што може да се создаваат отворени или затворени
пространства без да користи дополнителен простор
и овозможува ефективна вентилација без ризик за
сигурноста. Силните ланци на подвижниот систем
гарантираат највисока сигурност и долготрајност со
минимална поддршка. Се користи двоен термопан 24
мм. Максималните димензии на конструкцијата се 3
м ширина и 3 м висина. Заклучувањето на панелните
профили и изолационите четки, кои се користат од сите
страни на системот, овозможуваат одлична изолација.
Добрата структура на профилот, дизајнот на панелите
и заклучувањето меѓу панелите овозможуваат висока
издржливост на ветар и сигурност. Управувањето е
рачно или автоматизирано, моторот е 120 Nm - 275 кг кој што е скриен во кутијата, овозможува
правилно и добро рамномерно движење на панелите. Панелите можат или да се собираат горе,
за да создадат заона за проаѓање без праг или да се собираат долу.
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ВНАТРЕШНИ ВРАТИ
ДРВЕНИ
ДРВЕНИ СО СТАКЛО
АЛУМИНИУМСКИ
АЛУМИНИУМСКИ СО СТАКЛО
ПВЦ

Внатрешните врати не служат само за преградување на просторот, туку
тие се незаменлив елемент од декорот на вашиот дом. Вратите треба да
се отпорни на температурни промени и влага, да имаат добро дихтување
помеѓу крилото и касата, да обезбедуваат добра звучна изолација. Ние Ви
предлагаме избор и комбинација од различни материјали
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МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK, ЕКОНОМИ И УНИВЕРЗАЛ

WE 716 (Венге)

LA-1

LA-1D

LA-1B

LA-DIN

LA-100

LA-40

LA-3

LA-3D

LA-3H

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ДРВЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

Бои WESTALACK

ESES242
242
Бял
Бялясен
ясен

AHAH7474
Явор
Яворрустик
рустик

BUBU8888
Бук
Букфладер
фладер

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

BUBUBU
888888
AH 74
Бука фладер

ESES242
242
Бял
Бялясен
ясен

ES 242
AHAH74
74ES 242
Бел Јасен
Явор
Яворрустик
рустик
Бял ясен

Бук
Букфладер
фладер
Явор рустик

BU
88
NUNU
736
736
фладер
LA-KRБук
Potalit
Орех
Орех

WE356
EiP
WE
WE716
716
716
Венге
Италиански
дъб
Венге
Венге

RAL
KWA9010
173
A223
223
Бел
лак
Череша

Бял
Бяллак
лак

EIP 356
EiP
EiP356
356BU 88
Италијански Даб

Италиански
Италиански
Букдъб
фладер
дъб

KWKW1
Чере
Чер
Ит

NUNU
736
736 дъб
Снежен
Снежен
дъб
Орев
Орех

ЧW
В

Модели LA-3, LA-3D, LA-3H, LA-3Q за модел PORTALIT може да се изработи во боја бел лак,
бел јасен и бука.
Бои ЕКОНОМИ

LA-DIN type 3

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

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

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

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

NU
NUWE
736
736
KW
716
173
Орех
Орех
Венге
Череша

WE
WEA716
716
NU
223
736
Венге
Венге
БялОрех
лак

RAL 9010
AA223
223
Снежен
WE 716
дъб
Бел
лак

Бял
Бяллак
лак
Венге

Снежен даб

Снежен
Снежен
дъб
Черен
Aдъб
223
дъб
Бял лак

Благороден
Черен
Черен
дъб
дъбдъб
Благороден
Снежен
орех
орев

Црн даб
Благороден
Благороден
орех
Черенорех
дъб

Tenero

Благороден орех
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ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ДРВЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK

*LA-1 type 1.1

*LA-DIN type 1

*LA-DIN type 3

МОДЕЛИ PROVANCE / WESTALACK

*LA-DIN type 5

Type 1103

Type 1104

Type 4001-LA

Type 4002

*Type 4002-LA
Тrellis 3

*Type 4001-LA
Тrellis 1

*Type 4002-LA
Тrellis 4

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ДРВЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

Type 4002-LA

Легенда: *по нарачка
Моделите PROVANCE се предлагаат само во бела боја.
Моделите Type 4002, Type 4001-LA, Type 4002-LA Trellis 1, Type 4002-LA Trellis 4 се
прдлагаат со декоративни лајсни само за следните димензии на крила:

Type 2001

*Type 2002

*Type 2004

*Type 2002-LA

860 mm

750 mm

770 mm

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

Type 2001-LA

МОДЕЛИ PORTALIT / WESTALACK И ЕКОНОМИ И УНИВЕРЗАЛ

Легенда: *по нарачка
Моделите се предлагаат со декоративни лајсни само во следните димензии на крила:
860 mm и 770 mm
по порачка и за бои јавор рустик, бука фладер, бел лак и бел јасен.

МОДЕЛИ УНИВЕРЗАЛ

2M

ВОЗМОЖНИ МОДЕЛИ
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3M

4M

2HM

DM

Моделите УНИВЕРЗАЛ можат да бидат
изработени при следните димензии на
крила:

Моделите 2M, 3M, 4M, 2HM, и DM се предлагаат со декоративни лајсни само во следните
димензии на крила:
570 mm

860 mm

770 mm

670 mm

За Portalit / Westalack

670 mm

950 mm

870 mm

770 mm

670 mm

За Економи и Универзал

770mm

870 mm
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МОДЕЛИ PORTALIT И PROVANCE / WESTALACK

МОДЕЛИ ЕКОНОМИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДНОСТИ НА МАТЕРИЈАЛОТ:
• Отпорност на удар;
• Издржува усукување;
• Добра звучна изолација – Rw = 27dB;

Ширина на sид при каси
PROVANCE и PORTALIT

Крило 860 мм
светoл отвор после
монтажа
822 мм.

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

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

од 840
до 870 мм.

Крило 770 мм
светoл отвор после
монтажа
732 мм.

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

од 740
до 760 мм.

Крило 650 мм
светoл отвор после
монтажа
612 мм.

в

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

Светoл /sидарски отвор/ и ширина на ѕид при врати PROVANCE

ш

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

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

64

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

од 860
до 870 мм.

Крило 860 мм
светoл отвор после монтажа
822 мм.

Крило 770 мм
светoл отвор после монтажа
732 мм.

од 760
до 780 мм.

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

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

од 660
до 680 мм.

Крило 670 мм
светoл отвор после монтажа
632 мм.

Крило 570 мм
ссветoл отвор после монтажа
532 мм.

2035 мм.
2030 мм.
2020 мм.
2010 мм.
2000 мм.
1990 мм.
1980 мм.
1970 мм.
1960 мм.
1950 мм.
1940 мм.
1930 мм.
1920 мм.
1910 мм.
1900 мм.
1890 мм.

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

ш

ширина на ѕид

Каса 80 мм.

од 80 мм. до 99 мм.

Каса 100 мм.

од 100 мм. до 119 мм.

Каса 120 мм.

од 120 мм. до 159 мм.

Каса 160 мм.

од 160 мм. до 199 мм.

Каса 200 мм.

од 200 мм. до 239 мм.

Каса 240 мм.

од 240 мм. до 279 мм.

Каса 280 мм.

од 280 мм. до 319 мм.

Каса 320 мм.

од 320 мм. до 360 мм.

МОДЕЛИ УНИВЕРЗАЛ

ширина на ѕид

Светoл /sидарски отвор/ и ширина на ѕид при врати PORTALIT

в

ОКОВ
• Достапни се три вида на брави – со обичен калауз
клуч, со клуч и со механизам за сервисирање;
• Шарките се дводелни и со двострана регулација од
марката Simons V3420.

димензија на каса

КАРАКТЕРИСТИКИ
• Крило од медијапан од две плочи од по 6мм, кантирано од три страни, со дебелина 45мм;
• Каса и перваз од медијапан;
• Модели - стандардни 16;

• Можност за фрезување по индивидуален проект при
претходна консултација;
• Бои - фарбање по каталог на РАЛ
• Можност за покривање на зидарски отвор во висина
до 2150 мм.

Светoл /sидарски отвор/ и ширина на ѕид при врати ЕКОНОМИ

в

ш

2150 мм.*
2100 мм.*
2050 мм.
2040 мм.
2030 мм.
2020 мм.
2010 мм.
2000 мм.
1990 мм.
1980 мм.
1970 мм.
1960 мм.
1950 мм.
1940 мм.
1930 мм.
1920 мм.
1910 мм.
1900 мм.
1890 мм.

И УНИВЕРЗАЛ

Крило 870 мм
светол отвор после монтажа
825 мм.

ОКОВ
• Достапни се три опции за брави – со обичен калауз
клуч, со клуч, со механизам за сервисна просторија;
• Шарките се дводелни и со двострана регулација од
марката Simons V3420.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:
• Крило – изработено е од хартиена исполна (саќе) НDF
со дебелина 40 mm и украсна фолија имитација на
дрво, ST профил (фалц над первазот).
• Можност за вградување на паѓачки елемент на долниот дел од крилото за подобра изолација и вентилациона решетка.

Ширина на sид при каси

ЕКОНОМИ И УНИВЕРЗАЛ

Крило 770 мм
светол отвор после монтажа
725 мм.

• Издржува влага (изработка со помош на лепило отпорно на влага V100);
• Дозволено е засекување во висина до 100 mm;
• Тежина на крило со димензии 860/1985 - 29 кг
• Ламинираното покритие е направено со методот со
висок притисок HPS.

Крило 670 мм
светол отвор после монтажа
625 мм.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:
• ПКрило – изработено е од хартиена исполна (саќе)
НDF со дебелина 40 mm и украсна фолија имитација на дрво, заоблен кант. За моделите PROVANCE/
WESTALAC крилото е изработено од полна иверка.
• Можност за вградување на паѓачки елемент на долниот дел од крилото и вентилациона решетка.

• Избрана е колекција од 16 модели на врати во 4 бои
• Кратки рокови за достава.

Крило 950 мм
светол отвор после монтажа
905 мм.

• Специјално произведени за Ролпласт од германската фирма Westag В Getalit
• Избрана е колекција од над 20 модели во 7 вида на бои;

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

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

*Полињата маркирани во сиво се однесуваат за внатрешни врати Универзал
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ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

PVC, АЛУМИНИУМСКИ, АЛУМИНИУМСКИ СО СТАКЛО И ДРВЕНИ СО СТАКЛО

ВНАТРЕШНИТЕ ВРАТИ можат да бидат изработени од PVC, алуминиумски профили и од
стакло. За исполна може да се користи термопанели, термопани, иверки и единечни стакла.
Изборот од бои и имитација на дрво е голем
и ни дава избор при ентериерно уредување.

СТАКЛЕНИ ВРАТИ

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ ОД МАСИВ

ЗА МОДЕЛ СО АЛУМИНИУМСКА КАСА
• Се изработуваат од закалено стакло од 8 мм,
кое може да биде и со декорации по желба
на клиентот;
• Каси за стаклени врати / масивно дрво,
дрвени или метални/.
ЗА МОДЕЛ СО КАСА ОД ДРВО
Возможните димензии на касите од дрво може
да ги видите на:
• стр. 64 за PROVANCE и PORTALIT
• стр. 65 за ЕКОНОМИ
БОИ НА ПРОФИЛИ ОД ДРВО

ПВЦ ВРАТИ
Јасен

Јасен

Јасен

Јасен

Јасен

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

Даб

Даб

Даб

Даб

Даб

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

Чам

Чам

Чам

Чам

Чам

T5501 + T5701

T5501 + T5701

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

• Се изработуваат од ПВЦ систем TROCAL 70
мм и TROCAL 76;
• Избор на бои – избор на бои по каталог со
можност за еднострано (од внатре или од
надвор) и двострано фолирање;
• Голем избор на орнаментни стакла;

АЛУМИНИУМСКИ ВРАТИ

Меранти

Меранти

Меранти

Меранти

Меранти

T5501 + T5701

T5503 + T5704

T5504 + T5705

T5504 + T5709

615329016 + 660319016

ВАЖНО!
При нарачка на врати од масив, задолжително од клиентот се посочува шифра на бојата и видот на дрво од каталог.
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• Се изработуваат од AL систем ROLLPLAST
ECONOMY и ETEM E-1000 без термо мост;
• Избор на бои – избор на бои по каталог на
RAL и фолирање во имитација на дрво;
• Голем избор од орнаментни стакла
• Можност за исполна од термопанел или
огледала.
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ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ОРНАМЕНТНИ СТАКЛА

ЗА СТАКЛЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

Крепи

ЗА ДРВЕНИ, АЛУМИНИУМСКИ И ПВЦ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

Реи

Хасир

Бамбук

Бабл

Конфета

Букет

Пролет

Дамла

Скрин

Делта 2

Мозаик

ЛЕНС

ЛИНИИ
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Каре

Њу лајф

Флејта

Зебра

Хемиски мат

Џунгла бронзе

Поинт

Ледер

Асос бронзе

Деко кристал црн

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ОРНАМЕНТНИ СТАКЛА

Дамла бронзе

Маслиново гранче - бронзе

Реин дропс

Огледало
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ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ОКОВ И РАЧКИ

БРАВИ ЗА СТАКЛЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

РАЧКИ ЗА ДРВЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ
PRIMA со розетка за:

обичен клуч

патент клуч

SARA со розетка за:

за бања

FINA со розетка за:

обичен клуч

патент клуч

Овална брава за стаклена
внатрешна врата без клуч

Овална брава за стаклена
внатрешна врата со клуч

Правоаголна брава за
стаклена внатрешна врата
без клуч

Правоаголна брава за
стаклена внатрешна врата
со клуч

ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ОКОВ И РАЧКИ

за бања

CHIARA со розетка за:

ШАРКИ ЗА СТАКЛЕНИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ
патент клуч

за бања

патент клуч

за бања

THEMA со розетка за:

обичен клуч

патент клуч

за бања

РАЧКИ ЗА АЛУМИНИУМСКИ ВНАТРЕШНИ ВРАТИ
бела, црна и РАЛ по нарачка

Стопер со пружина мат

Квадратна шарка
за стаклена
внатрешна врата

РАЧКИ за СТАКЛЕНИ
ВНАТРЕШНИ ВРАТИ
PRIMA

THEMA

со розетка за
цилиндар бела
боја
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со розетка за
цилиндар црна
боја

Пасивна топка
бела и црна боја

QUADRA

Овална шарка за стаклена
внатрешна врата

Овална шарка за стаклена
внатрешна врата
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НАДВОРЕШНИ
РОЛЕТНИ И
ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ.
КАПАЦИ
Надворешните ролетни и капаци на Ролпласт го надополнуваат прозорот
до негова комплетна функционалност.
Вие:
• Ќе добиете одлична заштита од сонце;
• Ќе направите вашиот дом да е поладен во летните месеци;
• Ќе добиете дополнителна топлинска изолација преку зимата;
• Ќе се заштитите од бучавата;
• Ќе се заштитите од љубопитните погледи;
• Ќе добиете дополнителна сигурност;
• Ќе ја направите вашата фасада поубава;

72

73

НАДВОРЕШНА ЛАМЕЛНА РОЛЕТНА Z90
КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДНОСТИ
•
•
•
•
•

ламелни РОЛЕТНИ

Модерен дизајн
Одлично затемнување
Разнообразие од бои
Можност за регулирање на сончевата светлина
Изработка со рачно /курбла/ и автоматско придвижување

Ламелите се изработени од алуминиумска лента со дебелина 40 микрони и ширина 90 мм. Z
формата осигурува потполно затемнување, а гуменото дихтување кое фабрички се поставува на секоја ламела осигурува дополнителна топлинска изолација.
Ламели Z90

бела

крем 9015

сива 7035

сребрена 9006

сива 9007

антрацит 7016

бронзе

кафеава 8014

зелена 6005

бордо 3005

НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ И ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ. КАПАЦИ

ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ

Движењето на ламелите се изведува преку алуминиумска
П водилка 20 мм, преку нитнувани метални елементи.
Придвижувањето може да е рачно со курбла или автоматско
со мотор.

Кутии
Ролпласт предлага 2 модели за монтажа - вградена и надворешна.
При вградена монтажа ламелната ролетна се вградува во ПВЦ кутија со изолација, 240мм.
Надворешната монтажа се изведува пред прозор, при што тука кутијата е дополнителен
декоративен елемент. Се предлагаат следните форми кои се со висина спрема висината
на ролетната.

НАДВОРЕШНИ ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ
Надворешните ламелни ролетни се привлечна алтернатива на надворешните ролетни. Тие се
иновативен систем за надворешно затемнување кој што го регулира протокот на светлина и топлина. Алуминиумските ламели ја одбиваат сончевата светлина при што активно се намалува
загревањето на просториите од сончевата светлина до 75%. Чистата визија, термоизолационите карактеристики и функционалноста ги прават претпочитана компонента во концепцијата за
енергетска ефикасност на современите деловни простории, маркети, домови и административни
згради.
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НОВО:
Систем Selfsuporting,
која е со кутија во
фирма на П и водилка,
која позволува монтажа како надворешна
ролетна.
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НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ И ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ. КАПАЦИ

МОДЕЛИ СО ЧЕЛНА МОНТАЖА

МОДЕЛ

НАЧИН НА
МОНТАЖА
ЛАМЕЛА

БОИ НА СКЛАД
/ламела/

МОДЕЛИ СО ВГРАДЕНА МОНТАЖА

АЛУМИНИУМ

МАТЕРИЈАЛ

НАДВОРЕШНА ЛАМЕЛНА
РОЛЕТНА

МАКСИ

челно/
надворешно
Z 90

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

ПРИМА

НАДВОРЕШНА
ВГРАДЕНА
ЛАМЕЛНА
РОЛЕТНА

ВГРАДЕНА
РОЛЕТНА
TROCAL СО
СКРИЕНА
МОНТАЖА

ВГРАДЕНА
РОЛЕТНА
TROCAL

PVC
АЛУМИНИУМ

Вградена
РОЛЕТНА
ROLLPLAST
"BASIC"

INTEGRO
МИНИ/
МАКСИ

МИНИ
ОВАЛ

МИНИ

челно/
надворешно

челно/
надворешно

челно/
надворешно

челно/
надворешно

челно/
надворешно

вграден

вграден

вграден

вграден

вграден

AL ламела 52 мм

AL ламела 39 мм
/ 52 мм

AL ламела 39 мм

AL ламела 39 мм

PVCламела 37 мм

Z 90

AL ламела
39 мм

AL ламела
39 мм

PVC ламела 37 мм
AL ламела 39 мм

AL ламела 39 мм
PVC ламела 37 мм

Бела, сребрена,
кафеава 8014,
златен даб, орев,
RAL

за ламела 39 мм:
Бела, слонова
коска, сива,
сребрена,
кафеава 8014,
темно
кафеава 8019,
антрацит,златен
даб, темен даб,
орев и махагон
за ламела 52мм:
Бела, сребрена,,
кафеава 8014,
златен даб, орев,
RAL

Бела, слонова
коска, сива, сребрена, кафеава
8014, темно
кафеава 8019,
антрацит,
златен даб,
темен даб, орев
и махагон, RAL

Бела, слонова
коска, сребрена,
кафеава 8014,
темно кафеава
8019, антрацит,
златен даб,
темен даб, орев
и махагон, RAL

Бела

сив,
светло бежав,
тъмно бежав,
бордо, зелен

сив,
светло бежав,
тъмно бежав,
бордо, зелен

–

РЕЛАКС

PVC - Бела
Бела,
бронзе,
RAL 9015, 9006, 7035,
8014, 7016, 9007, 6005,
3005, RAL

AL - Бела, слонова коска,
сребрена,
кафеава 8014,
темно кафеава 8019,
антрацит,
златен даб,
темен даб, орев,
махагон, RAL

Бела, слонова коска,
сребрена, кафеава
8014, темно кафеава
8019, антрацит, златен
даб, темен даб, орев и
махагон, RAL

Бела, слонова коска,
сребрена, кафеава 8014,
темно кафеава 8019,
темен даб, орев и сапели,
RAL

Бела, слонова коска,
сребрена, кафеава 8014,
темно кафеава 8019,
темен даб, орев, сапели,
RAL

светло беж, темно беж,
сива, бордо, зелена

светло беж, темно беж,
сива, бордо, зелена

светло беж, темно беж,
сива, бордо, зелена

Сив,
светло бежав, тъмно
бежав, бордо,
зелен

PVC кутија 90˚

PVC кутија 90˚

PVC кутија 90˚

PVC кутија 90˚

PVC кутија 90˚

Бела,
златен даб,
темен даб
по нарачка:
орев, махагон, антрацит
и RAL

Бела,
златен даб, орев,
махагон, антрацит и RAL

Бела, златен даб, орев,
и RAL

БОИ по нарачка
со рок за
изработка
4 недели

–

антрацит,
слонова кост

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

ВИД НА КУТИЈА

Натур алуминиум

AL кутија 45˚

AL кутија 90˚

AL кутија овал

AL кутија 45˚

AL кутија 45˚

БОИ НА СКЛАД
/кутија/

Бела,
бои од каталогот
на RENOLIT
и фарбани по
каталогот на RAL

Бела, кафеава
8014, златен даб,
орев, и можност
за фарбање во
бои по каталог
на RAL

–

Бела, кафеава
8014, и можност
за фарбање во
бои по каталог
на RAL

Бела, кафеава
8014, златен даб,
орев, махагон
и можност за
фарбање во бои
по каталог на RAL

Бела, кафеава
8014, златен даб,
орев, махагон
и можност за
фарбање во бои
по каталог на RAL

Бела и бои од каталогот
на RENOLIT

Бела, златен даб,
темен даб
по нарачка:
орев, махагон, антрацит
и RAL
RENOLIT

ДИМЕНЗИИ НА
КУТИИ /см/

–

150 / 165 / 180 /
205 / 250

137/ 165/ 180/ 205

150 /180

137/ 150/ 165/
180/ 205

137/ 150/ 165/
180/ 205

240 / 250

250 / 240

175 / 218 / 205 / 218
205 / 240

160 / 200

203 / 203
170 / 170

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

AL водач

PVC водач

PVC водач

PVC водач

Г- образен AL водач с
перо

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

AL терминал

–

–

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

вграден
комарник

вграден
комарник

вграден
комарник

МАКСИМАЛНА
ПОВРШИНА

16 кв.м.

8 кв.м.

6 кв.м.

6 кв.м.

6 кв.м.

4 кв.м.

6,5 кв.м.

6 кв.м.

6,5 кв.м.

PVC - 3 кв.м.
AL - 6 кв.м.

6 кв.м.

УПРАВУВАЊЕ

курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

автомат
курбла
ел. мотор

ВОДАЧ
ТЕРМИНАЛ

АКСЕСОАРИ
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НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ и ламелни РОЛЕТНИ

ЗАБЕЛЕШКА: Ролетните со алуминиумски ламели се изработени со тапи кои го оневозможуваат нивното разместување

предлага се във вариант
с вграден комарник и без
вграден комарник

НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ И ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ. КАПАЦИ

НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ и ламелни РОЛЕТНИ

можност
дополнително да се
монтира комарник
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Ги штитат прозорците од атмосферските
влијанија, истовремено и даваат на
фасадата индивидуален стил.

НАДВОРЕШНИ
РОЛЕТНИ и
ламелни
РОЛЕТНИ

НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ И ЛАМЕЛНИ РОЛЕТНИ. КАПАЦИ

ПВЦ КАПАЦИ

Се предлагаат два вида во зависност од материјалот:
Капаци од PVC профили во варијанти со
фиксирани или подвижни ламели:
• На склад се поддржани во боја бела, златен даб и орев;
• Можност да бидат произведени во боја по
каталог по претходна консултација;
• Можат да бидат монтирани на ѕидот или
рамката на прозорецот преку каса со перваз (не е неопходно опшивање), каса без
перваз и монтажа без рамка преку самиот
прозор;
• Во секој профил има челични профили за
поголема издржливост;
• Оковот е со специјален премаз против
корозија.
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ЗАВЕСИ
Завесите се многу практични и придаваат елегантност и хармонија на
секоја просторија. Огромниот асортиман, широките можности за монтажа
и големиот избор на бои и дезени ги прават универзално средство за
заштита од сонцето.
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РОЛО ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

РОЛО ЗАВЕСИ

РОЛО ЗАВЕСИ

SCREEN ТЕХНОЛОГИЈА

Роло завесите се елегантни, стилски, одговараат на трендовите во уредувањето на модерниот
дом. Тие се со исклучително лесен механизам за управување, се изработуваат, од текстилни
материјали – 100% полиестер, полиестер и PVC или од фиберглас. Роло завесите можат да
обезбедат, како пригушена светлина, така и стопроцентно затемнување. Постои бесконечен
асортиман од дезени, разновидни механизми за управување и многу различни начини на монтажа
– плафон, ѕид или прозорец.

Новите тенденции во областа на заштитата од сонце се насочени кон screen и black out
платната,кои што со своите карактеристики се претставуваат репер за стандард во Западна
Европа. Завесите се проектирани на таков начин што осигуруваат максимална UV заштита, а исто
така и овозожуваат светлината да се филтрира. Завесите со screen платна позволуваат премин на
светлина и апсорпција на топлина. Тие го намалуваат преносот на топлината низ прозорците, при
што ја намалуваат сончевата топлина во просторијата и ги блокираат штетните ултравиолетови
зраци.

АВТОМАТИЗАЦИЈА НА РОЛО ЗАВЕСИ
Роло завесите се предлагаат и во варијанта со радиомотор со вградена литиумска
батерија за осовина Ф28. Полнењето на батеријата со изведува со посебен полнач.
Батеријата е наполнета за околу 6 часа. Ако се користи 4 пати на ден, може да се
користи во период од 3 до 5 месеци. 1.1 Nm и работи на 8V. Можност за користење при
модели Стандард, Комфорт и Мотиви.

82

Нашата колекција Nate 380 е со коефициент на пропустливост 5%, кое означува дека
блокира 95% од UV зраците.Составен од 36% фибер стакло и 64% полиестер.
Оваа специјална полиестерска ткаенина има ткаена конструкција која овозможува надворешен
изглед, но не пропушта обратно. Овие платна често се користат во канцеларии, маркети, ресторани
или било која просторија каде што светлината може да е проблем.
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РОЛО ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

РОЛО ЗАВЕСИ

МОДЕЛИ НА ЗАВЕСИ БЕЗ КУТИЈА

КАТЕГОРИЯ

РОЛО
МИНИ

МОДЕЛ

МОНТАЖА

УПРАВУВАЊЕ

РОЛО
СПРИНГ

Роло
Макси

Роло
Елегант

Роло
Лукс

Роло
Комфорт

Роло
Премиум

РОЛО
СИЛУЕТ

РОЛО
ДУЕТ

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"

Стандардно платно
–

Стандардно платно
–

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"

–
Платно "Ден и ноќ"

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"
/модел 'Мотиви'/

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"

Стандардно платно
Платно "Ден и ноќ"

Стандардно платно
–

Прозор

Прозор
Зид
Таван

Зид
Таван

Зид
Таван

Прозор

Прозор
Зид
Таван

Зид
Таван

Зид
Таван

Зид
Таван

Зид
Таван

Јаже со топчиња

Јаже со топчиња
Автоматизација

Напрегната
пружина

Јаже со топчиња
Автоматизација

Јаже со топчиња

Јаже со топчиња

Јаже со топчиња
Автоматизација

Јаже со топчиња
Автоматизација

Јаже со топчиња
Автоматизација

Јаже со топчиња
Автоматизација

Бела

Бела
RAL

Бела
RAL

Бела
RAL

Бела
RAL

БОЈА НА КОМПЛЕТ

Бела
Кафеава 8017
Златен даб

Бела
Кафеава 8014

Бела

Бела

Бела
Кафеава 8017
Златен даб
Орев
Махагон
Планински бор
RAL

ДИМЕНЗИИ НА
КУТИЈА

32 мм х 45 мм

47 мм х 63 мм

47 мм х 63 мм

76 мм х 97 мм

68 мм х 34,5 мм

45 мм x 55 мм

72 мм х 80 мм

73 мм х 78 мм

110 мм x 101.5 мм

112 мм x 51 мм

шир. 160 см
вис. 240 см

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

шир. 170 см
вис. 300 см
за ден и ноќ
/вис. 210 см/

шир. 180 см
вис. 240 см

шир. 220 см
вис. 280 см
за ден и ноќ
/вис 260 см/

шир. 220 см
вис. 300 см
за ден и ноќ
/вис 280 см/

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

шир. 220 см
вис. 300 см

МАКСИМАЛНИ
ДИМЕНЗИИ ЗА
ИЗРАБОТКА
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Роло
Стандрат

МОДЕЛИ НА ЗАВЕСИ СО КУТИЈА

шир. 150 см
вис. 250 см

шир. 200 см
вис. 300 см
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РИМСКИ ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ВАРИОЛАЈТ ЗАВЕСИ

РИМСКИ ЗАВЕСИ
Римските завеси ги соединуваат комфортот со практичноста на завесите. Овој оригинален продукт
го носи духот на истокот ие погоден за секој вкус и ентериер. При спуштени завеси, платното е
скоро рамно пред термопанот, а при собирање-елегантно се преклопуваат.

ВАРИОЛАЈТ ЗАВЕСИ
Вариолајт завесите се изработуваат од висококвалитетни платна со голем избор на бои, увезени
од водечките земји во производството на текстил – Германија, Полска и Турција. Специфично за
нив е што целосно ги заменуваат пердињата, придаваат комплетност на ентериерот на домот
и канцеларијата и имаат различни степени на пропуштање, абсорпција и рефлектирање на
сончевата енергија во зависност од потребите на клиентот. Се предлагаат со ширина на ламелата
од 89 mm и 127 mm и над 350 бои како и во варијанта „Ден и ноќ“.

ШЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ:
Според спецификацијата на просторијата и на околниот ентериер, може да избирате тип на
управување кој што на Вас ви одговара. Тие без проблем можат да се собираат на
различна страна, во зависност од вашите барања:

Лево или десно собирање
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Централно собирање

•
•
•
•

Модерна алтернатива нa завесите;
Механизмот обезбедува лесно вадење на платното за чистење или замена;
Се сметаат за едно од најелегантните и класични решенија;
Богата палета на материјали;

Се предлагаат во варијанта и со радиомотор со надворешна батерија, има полнач во кој што се поставуваат 8
АА батерии (полнењето на батериите е преку полнач). Работи на 12V.

СЕ ПРЕДЛАГААТ два моделИ
Модел „Стил“

Модел „ЛУКС“

Централно спроти
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ПЛИСЕ ЗАВЕСИ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ АА+

- НОВО -

Благодарение на конструкцијата тип 'пчелна пита', Duette платната имаат можност да го запрат протокот на топлина, да го намалат примањето на топлина и да ги намалат трошоците
за затоплување и ладење. Оваа структура создава природна бариера која штити од топлината во лето а во зима ги намалува загубите на топлина од прозорот.

ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ПЛИСЕ ЗАВЕСИ

ВО ЗАВИСНОСТ ОД УСЛОВИТЕ, ЗАГУБАТА НА ТОПЛИНА ПРЕКУ ПРОЗОРОТ МОЖЕ ДА БИДЕ
НАМАЛЕНА ДО 46% И МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ДО 51%.

UV ЗАШТИТА
Duette платната блокираат помеѓу 95% и 99% од
штетните ултравиолетови зраци.

100% ЗАТЕМНУВАЊЕ

СОНЧЕВА И ТОПЛИНСКА ЗАШТИТА
Во лето апсорпцијата на топлина во прозорот може
да биде намалена до 78%.

ПЛИСЕ ЗАВЕСИ
Плисираните завеси комбинираат неповторлив дизајн со успешно контролирање на дневната
светлина и температура:

Ефикасно намалување на звукот до 45% / Испитување IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI/.

•
•
•
•

Информациите се добиени од Hunter Douglas www.duette.de

•
•
•
•
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ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА

Заштитуваат од несакани рефлексии на светлината;
Изведба и во нестандардни форми (Триаголник, круг, полукруг, трапезоиди);
Се изработуваат од антистатичен материјал кој не задржува прашина;
Се монтираат на секое крило одделно, што овозможува лесно отворање без усогласување со
позицијата на завесата;
Зазема минимален дел од стаклото во собрана положба;
Платната се целосно со декоративни ефекти, пропуштаат светлина, но не пропуштаат видливост и материјали со рефлектирачко покритие (одразуваат до 70% од директните сончеви зраци);
Различните варијанти на управување овозможуваат завесите да се движат од долу нагоре, од
горе надолу и во двете насоки;
Се предлага систем „Плисе ден и ноќ“, која претставува комбинација од две различни платна
со различна светлинска пропустливост и претставува практично и убаво решение за Вашиот
дом;

НОВО
Систем за 15 мм плисирано платно. Можни се два модели за изработка - монтажа со винт
и дуплофан. Ќе се нуди во три бои на комплет - бела, кафеава и сива. Елегантни и фини
профили кои овозможуваат монтажа врз хармоника.
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ДРВЕНИ ВЕНЕЦИЈАНКИ

ЗАВЕСИ

ЗАВЕСИ

ВЕНЕЦИЈАНКИ

ВЕНЕЦИЈАНКИ
АЛУМИНИУМСКИ ВЕНЕЦИЈАНКИ РОЛПЛАСТ
• Се изработуваат од алуминиум со ширина на
ламела 25 mm и 16 mm;
• Различни бои;
• Опремени се со квалитетни механизми и се
чистат лесно;
• Можност за монтажа пред и помеѓу стакла
(во дрвена дограма);

• Го регулираат пристапот на светлина со вртење на ламелите;
• Се ставаат на секое крило одделно и не е потребно собирање на венецијанките за отворање на соодветните крила;
• Страничното водење не дозволува нишање и
искривување на ламелите.

СЕ ПРЕДЛАГААТ ЧЕТИРИ МОДЕЛИ

ДРВЕНИ ВЕНЕЦИЈАНКИ
Со промена на начинот на живот, дрвените венецијанки се почесто користат во декорирање на
домот. Тие создаваат топол и комфортен амбиент во просторијата и не се само функционален
туку и декоративен продукт. Тие ги филтрираат штетните сончеви зраци и одржуваат по ниска
температура во просторијата за разлика од алуминиумските венецијанки и имаат подобра
топлинска изолација.
ПРОИЗВЕДЕНИ СЕ ОД ПРИРОДЕН МАТЕРИЈАЛ – ПАУЛОВНИЈА.

МОДЕЛ
„ЛУКС“

МОДЕЛ
„СТИЛ“

МОДЕЛ
„Комфорт“

МОДЕЛ
„вижън“

50 ММ
Минимална ширина 600мм, максимална ширина 180 мм за лакираните
бои, за другите 2000 мм и максимална висина 4500 мм, максимална
квадратура 5м2.

Може да се изработат и со мотор при ламела 50 мм.
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КОМАРНИЦИ
Мрежите се изработуваат по мерка и соодветствуваат со димензиите на
прозорите и вратите, но се внимава тие да бидат дискретно поставени за
да не ја намалат видливоста.
• Се изработуваат од висококвалитетни алуминиумски рамки и мрежи
изработени од стаклени влакна со покритие од тефлон;
• Не бараат скоро никаква грижа;
• Постои можност за фарбање на алуминиумските профили во боја по
RAL;
• Карактеристика на роло мрежите е што може да се монтираат на
секаков вид на прозорци и да се монтираат истовремено со ролетни.
• Се предлагаат 4 основни вида на мрежи против инсекти: статични,
ролетни, плисирани и тип врата.

92

93

КОМАРНИЦИ

КОМАРНИЦИ

РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ – ТИП ПРОЗОР:

• Избор на бои – бела, кафеава 8014, златен даб и избор на боја по каталог на
RAL.
• Оптимално слепување кон касата на
прозорецот;
• Благодарение на функцијата на намотувањ добивате удобност и практичност;
• Оптимално затскривање на мрежата во
текот на зимските месеци за подолга
експлоатација;
• Можна е монтажа на секаков вид прозорци, како и да се монтираат истовремено со надворешни ролетни;

ТИП ВРАТА СО ПРУЖИНИ КЛАСИК:

КОМАРНИЦИ

КОМАРНИЦИ

• Комарникот се нуди во боја бела, кафеава
златен даб,темен даб, орев, махагон и обоен
по RAL.

ТИП ВРАТА СО ПРУЖИНИ ПРЕСТИЖ:
• Елегантен и заоблен профил. Се предлага во
следните бои: бела, златен даб, темен даб,
орев, махагон, како и обоена по РАЛ.

ПЛИСЕ МРЕЖИ
Класик

Престиж

СТАТИЧНИ:
• Се препорачуваат за прозорци кај кои не
треба преместување на мрежата;
• Има можност да се стават и симнуваат
сезонски;

ВИДОВИ:
• Статичен модел Елегант – можност за
бои: бела, кафеава, златен даб, планински бор, орев и махагон;
• Статичен модел на шарки – се предлага
во следните бои: бела, златен даб, темен
даб, махагон и фарбан по RAL.
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ПЛИСИРАНИ КОМАРНИЦИ:
МОДЕЛ ТИП ВРАТИ / МОДЕЛ ТИП ПРОЗОРИ
• Можност за изработка на поголеми
димензии и монтажа преку портали;
• Елегантно и ефикасно решение за проблемот со досадните инсекти;
• Максимално собирање во крајна положба;
• Луксузна и модерна алтернатива на
стандардни модели комарници;
• Можни бои – бела, кафеава 8014, златен
даб и орев. По нарачка со дополнителен
рок за изработка е боја махагон како и
по избор на боја по каталог на RAL.
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ГАРАЖНИ ВРАТИ
Издржливоста и функционалноста и изборот на бои се основните квалитети
на гаражните врати. Се користат за заштита на гаражи, канцеларии, маркети,
угостителски објекти. Испитаните механизми за заклучување гарантираат
сигурност и спокојство.
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Гаражни врати

ИНДУСТРИСКА СЕГМЕНТНА ВРАТА - НОВО -

• Индивидуални решенија со модерен дизајн и одлични термоизолациони карактеристики
• Избор од бои и видови на панели
• Можност за изработка со рачно и автоматско отварање
• Можност за изработка на гаражни врати до 18 м.кв.

ИЗДРЖЛИВОСТ И ФУКЦИОНАЛНОСТ:
тоа се добрите страни на индустриските сегментни врати на Ролпласт. Одговараат на сите барања и се изработени со најиновативните системи за управување. Потполно автоматизирани, со
вклучен мотор Sommer, модел GIGAsedo, кои што се карактеризираат со флексибилен систем за
инсталирање кој овозможува основните параметри во системот да се менуваат за да одговараат
на различни барања.

ES 242
Бял ясен

СЕГМЕНТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

ТЕХНИЧКИ ПРЕДНОСТИ

Гаражни врати

СЕГМЕНТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ - ИНДУСТРИСКИ

СЕГМЕНТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

AH 74
Явор рустик

Индустриските врати на Ролпласт се проектирани да гарантираат голема натовареност до 660 кг и максимална површина до 48 м2.

• Лесно прилагодливи на различни градби
• Рамката овозможува монтажа при мали отвори
• Можност за поставување на прозорчиња

СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖА
STANDART LIFT

VERTICAL LIFT

HIGHT LIFT

BU 88
Бук фладер
Standart lift

KW 173
Череша

РАЗНОВИДНОСТ ОД МОДЕЛИ И БОИ

EiP 356
Италиански дъб

• Лесна и брза монтажа
благодарение на одличниот
систем за прикачување со
иновативни елементи
• ПВЦ тркалца со лагери кои го
редуцираат звукот до 15 Db и
овозможуваат безшумна работа
• Засилени шарки
• Пружина за 20 000 циклуси

РАМЕН ПАНЕЛ

За сите модели постои
можност за фарбање по RAL

ПАНЕЛ СО 5 ЛИНИИ

7016ЗP

NU 736
Орех

9016P

ЗЛАТЕН
ДАБ

ОРЕВ

Панел тип касети

WE 716
Венге

9006

98

9016P

Vertical lift

Hight lift

Max ширина, мм

8500

8500

8500

Max височина, мм

7500

6000

6500

Маx површина, m2

48

48

48

Маx тежина, kg

660

600

660

Нашиот систем за сегментни и индустриски врати им
овозможува на клиентите да има и врата. Основен
услов е ширината на гаражната врата да не надминува
500цм. Вратата има елегантен надворешен изглед и
убав дизајн кој што се постига со елоксираните профили.
СИСТЕМОТ ВКЛУЧУВА:
• Низок праг - 23 мм - за лесно преминување
• Решение finger safe /заштита за прсти/
• Дихтување, оневозможува премин на дождовна
вода
• Автомат за затварање на вратата
• Светол отвор по монтажа 84 мм
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A 22
Бял л

Гаражни врати

Автоматика

АВТОМАТИКА ЗА СЕГМЕНТНИ ВРАТИ

АВТОМАТИКА ЗА СЕГМЕНТНИ ВРАТИ - ИНДУСТРИСКИ
МОТОР ЗА СЕГМЕНТНА ИНДУСТРИСКА ВРАТА GIGASEDO

• Лесна монтажа на таван или зид благодарение на
одделниот корпус на управувачкиот блок на PRO+
• Сигурност благодарение на кодираниот систем на радио
управување
• Еколошка и енергетска ефикасност – мала потрошувачка
на енергија
• Постојано LED осветлување составено од 6 диоди
• Вграден систем за ослободување на моторот при хаварија

Програмирањето на моторот со три копчиња на
контролниот уред. Крајните точки се подесуваат
лесно при варијанта без контролен блок. Моторот
од германскиот производител SOMMER одговара на
сите норми и барања кај секој индустриски објект и за
тоа има и сертификат, но исто така одговара на сите
барања на секој клиент.
Моторот е издржлив, отпорен и брз при отварање и
затварање на индустриската врата.

КОМФОРТ:
Имаат многу ниско ниво на вибрации и шум во било
кој режим на работа.

Гаражни врати

АВТОМАТИКА

ПРИЛОГ:
Одговараат за различни видови на индустриски врати
Проширувач на меморија Memo

Далечински управувања

Ослободување на моторот во хавариски режим при прекин на напојување.

ЦЕНТРАЛА GIGA CONTROL A

Се користи за зголемување на
Меморијата до 450 далечински
Сензор за влага

Ласер

КАРАКТЕРИСТИКИ
• Лесно пуштање во употреба
• Автоматско меморирање на крајните позиции
• Меморија за настани и дати
• Подесувањата, промените и известувањтаа за
статусот на контролната единица се меморираат
по време и дата
• LED дисплеј со 5 реда за текст
• Функција за делумно отворање.
• Автоматско препознавање на сигурносните уреди.

• Компатибилен со сите би директни далечински
управувања на SOMMER супер безбедниот код
SOMlog2

Можност за приклучување на дополнителни аксесоари:

При висока влажност на воздухот моторот
автоматски ја отвара вратата. И осигурува
одлична вентилација. Кога ќе се постигне
оптимална вредност, вратата се затвара и го
намалува ризикот од создавање на водени
површини.
Батерија при прекин на електричната енергија

Обезбедува енергија за 12 часа и 10 циклуси на
вратата во случај на прекин на напојувањето
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Дава оптичка помош за идеално позиционирање
на автомобил во гаражата.

Повеќефункционален уред

Можност за сврзување со уреди и создавање
до 10 и сценарија

Хавариски (противопожарен тастер кој што ги отвара вратите и остануваат отворени се додека не се деактивира.
Многу често се бара заради безбедност од пожари.

Сензори

Светлосен сигнал при затворање и отворање на вратата.

Оптички безбедносен раб

Пневматски безбедносен раб

Семафор

Активирање со помош
на клуч
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Гаражни врати

АВТОМАТИКА ЗА РОЛО ВРАТИ И РОЛЕТНИ

ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“

НАДВОРЕШНИТЕ РОЛЕТНИ МОЖАТ ДА БИДАТ УПРАВУВАНИ НА
ДВА ОСНОВНИ НАЧИНА: РАЧНО И СО EЛЕКТРОМОТОР.
Рачната контрола може да се врши:
• Преку јаже со автомат
• Преку рачка (курбла) кај тешките ролетни

ГАРАЖНИТЕ ВРАТИ се произведуваат од цврсти и стабилни алуминиумски ламели Н
77, L 19 mm со полиуретанска исполна и ламела Н 55 мм.

• Со високи показатели за звучна и топлинска
изолација
• Се отвараат тивко и лесно
• При отварање завземаат минимално внатрешно и надворешно пространство
• Се движат со помош на мотор, управуван преку копче, систем за централно управување
или далечинско
• Со ширина до 5 м и висина до 3.2 м. Овозможуваат вкупна површина до 16 м.кв.
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• Можнос за отварање при дефект со УПС, курбла или сајла
• За поголема сигурност при хаварија, може да
се постави сензор или долна греда со вграден
сензор
• Основните бои се: бела, кафеава, сребрена,
златен даб, орев, сапели (само по нарачка),
при што постои можност и за други бои, со
рок на достава 30 дена

При управувањето со електромотор можностите се многу:
• Копче
• Далечински управувач
• Системи за централно управување
• Системи со можност за неделно или
месечно програмирање

Двоканално копче за
радиомотор Ролпласт

Копче за вградена монтажа
за механички мотор

Копче за надворешна
монтажа за механички мотор

Wi-Fi приемник за
далечинско управување

Даљинско
Ролпласт

Даљинско
Алфа

Централа за механички
мотор

15-канално даљинско
со тајмер за радиомотор
Ролпласт

Едноканално даљинско
модел Екстра

5-канално даљинско за
радиомотор Ролпласт

5-канално даљинско со
тајмер за радиомотор
Ролпласт

Едноканално даљинско
за радиомотор Ролпласт

Други начини за управвање
се сензорите за сонце и ветер. Благодарение на нив,
без да сте дома, домот ви
е заштитен од надворешни
влијанија.

Сензор за
ветар и
сонце за
радиомотор

Гаражни врати

ГАРАЖНИ ВРАТИ ТИП „РОЛЕТНИ“

Сензор за
ветар и сонце
за радиомотор
(безжичен)
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ОГРАДИ И
СТАКЛЕНИ ПОКРИВИ
Стаклените огради се добро дизајнерско решение за задоволување
на вашите потребите за промена. Се користат како надворешни и внатрешни решенија. Се користат за скалишен простор, преградување на
простории, тераси и др.

104

105

ОГРАДИ И СТАКЛЕНИ ПОКРИВИ

Моделите стаклени парапети се изработуваат од
стакло /со дебелина од 8 мм/ и метални профили.
Стаклото може да биде калено и во различни
бои според барањето на клиентот. Металните
профили се во форма на цевка, квадратни или
во комбинација од метал и дрво.
Тие се монтираат и хоризонтално и вертикално

Ролпласт им предлага на своите клиенти:
• Огради изработени целосно од стакло со
дебелина до 16 мм.
• Само ракохфати за скали или прозори, каде
што е неопходно.
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КОНТАКТИ
ФРАНШИЗА ПАРТНЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА
СТАНБЕН КОМПЛЕКС
"КОНТРАКТ СИТИ",
СОФИЈА,
Изработено со профил
од дрво, чам 78 мм

Фирма

Град

Адрес

Телефон

e-mail

Ал Бимакс ДООЕЛ

СТРУМИЦА

Индустриска зона с.Дабиле

0038975310035

al-bimaks@hotmail.com

Ал Бимакс ДООЕЛ

СТРУМИЦА

ул.Ленинова бр.93

0038978699455

al-bimaks@hotmail.com

ДПТУ АЛУНИКО ДООЕЛ

ШТИП

ул.Борис Кидрич бр.51 , лок.4

0038971210884

aluniko@ymail.com

Бакомер ДООЕЛ

СТРУГА

ул.4-ти Јули бр.6

0038970362635

belma_08@hotmail.com

Бакомер ДООЕЛ

ОХРИД

бул.Туристичка бр.1/2, лок.2

0038978362634

bakomer.vrati@gmail.com

Врга Профил ДОО

КАВАДАРЦИ

ул.Иво Костов бр.1

0038975482669

vrgaprofil@yahoo.com

Врга Профил ДОО

НЕГОТИНО

ул.Маршал Тито бр.270

0038975485197

vrgaprofil@yahoo.com

ЛАБОЈ ЈТД

ТЕТОВО

ул.Благоја Тоска бр.8

0038978492054

laboj_l@yahoo.com

ЛАБОЈ ЈТД

ГОСТИВАР

ул.Беличица бр.51

0038978492054

laboj_l@yahoo.com

Марбу Дизајн ДООЕЛ

БИТОЛА

ул.Никола Тесла бр.74

0038978237995

kojdovskimarjan@hotmail.com

МБ Агропласт ДООЕЛ

БИТОЛА

ул.Партизанска бр.26

0038971392916

mb-agroplast@hotmail.com

Мегапласт Трејд

ВЕЛЕС

ул.Благој Ѓорев бр.97-1

0038970216353

megaplast13@hotmail.com

Промодант ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул.Владимир Комаров бр.1-2 ,
локал 5

0038978448531

promodant2005@yahoo.com

Мегапласт Трејд

СКОПJЕ

бул. Партизански одреди 151Б3-12

0038970216353

megaplast13@hotmail.com

ТП Алдузо ДООЕЛ

ГЕВГЕЛИЈА

ул.Слободан Митров Данко б.б.

0038971207044

zoranalduzo@yahoo.com

Џан Стил ДООЕЛ

КИЧЕВО

ул.11-ти Октомври бр.53 Б

0038971681778

canstil14@gmail.com

РОЛО ГРУП ДООЕЛ

РЕСЕН

ул.29 Ноември бр.62

0038972207777

nonevskiv@yahoo.com

СТУДИО ЕНТЕРИЕР Д

БЕРОВО

ул.Маршал Тито бр.22

0038976472131

dusko.muskarski@gmail.com

СТУДИО ЕНТЕРИЕР Д

СКОПЈЕ

ул.Блажо Орландиќ 26а Лисиче

0038975494947

dusko.muskarski@gmail.com

КВАДАР 68 ДООЕЛ

ПРИЛЕП

ул.Мице Козар бр.4

0038970236986

kvadar@kvadar.mk

ДПТУ ВИВАНТ

СКОПЈЕ

ул.1 бр.2 Ново Село

0038971293725

tihomir.kolevski@yahoo.com

ЈОФИ ЕКСКЛУЗИВ

ОХРИД

ул.Јане Сандански бр.55 лок.1

0038977809070

jofiekskluziv@yahoo.com

АЕМ ФИНЕСТРИ ПЛАСТ ДООЕЛ

ДЕМИР ХИСАР

ул.Битолска бр.9а

38971275128

aleks.stojkovski82@gmail.com

ИМПЕРИАЛ ПЛАСТ

СКОПЈЕ

ул.Московска бр.30

38978245051

imperial.plast.2018@gmail.com

АС-РОЈАЛ МР ШАЈКА

РАДОВИШ

ул.Плоштад Слобода б.б.

38971253769

mr.sajka@yahoo.com
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КЛИЕНТСКИ СТАНДАРДИ
1.

2.
3.

4.
5.

Во нашите изложбени салони можете да ги
разгледате сите наши продукти во пријатна
атмосфера
Нашите компетентни совети за секој продукт
одделно ќе ви го олеснат и насочат Вашиот избор.
Нашите продавачи – консултанти ќе Ви предложат
различни варијанти, усогласени со вашите
конкретни барања
Во нашите салони ќе добиете и понуда соодветна
на Вашето барање
Ние Ви ја нудиме можноста да закажеме
консултација со компетентно лице во време кое
што на вас Ви одговара.

6.

Ќе одговориме јасно и исцрпно на сите прашања
во врска со достава, технички карактеристики и
монтажа на продуктите.
7. Ќе Ви ја доставиме вашата нарачката изработена
по сите европски стандарди во определениот рок.
8. Ќе ги монтираме продуктите брзо и во ден и час кој
што ви одговара на Вас.
9. Добивате комплетна услуга после монтажата.
10. Ние реагираме брзо и одговараме на сите Ваши
прашања и желби.

ГАРАНЦИИ
10 ГОДИНИ:
1. За појава на неприродна боја и гребнатини по
површината на белиот прозор или врата од ПВЦ
материјал;
2. За појава на неприродна боја и гребнатини по
внатрешната површина ( од страна во просторијата)
на фолирани профили;
3. За појава на неприродна боја и гребнатини по
површината на белиот прозор или врата од
алуминиум;

5 ГОДИНИ:
1.
2.
3.
4.

Прозори - ПВЦ профили
Прозори - Алуминиумски профили
Оков
Термопан

Производствена база
Костинброд, ул. Император Константин Велики 19,
02/ 812 69 21, 02/ 812 69 61

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТ - ISO 9001:2008
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СЕРТИФИКАТ - ISO 9001:2008
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