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ПЛЪЗГАЩИ СЕ И ПОРТАЛНИ ВРАТИ ЦЕНИ валидни от 26,04,2022г

Стандарните плъзгащи се врати единични или с две крила могат да се поръчат с модели от всички ко-
лекции без Класик, Андромеда и Салвано.

Ценообразуване: 
1. Избирате модел врата от колекциите врати Classen,  цвят/покритие и вид дръжка PVC или метална 
инокс, с която искате да е плъзгането. 
2. Добавяте към цената на вратата доплащането за вида дръжка, покриваща греда, плъзгащ механизъм 
и декоративна каса Тунел, ако ще има.
Цените започват от 490 лв. Пример за калкулация на единична плъзгаща се врата: Сентчъри модел 1 бяло 
Примо (140лв.)+PVC дръжка (60лв.)+покриваща греда за едно крило 60 см, 70см, 80 см или 90 см бяло Примо 
(130лв.)+плъзгащ механизъм за едно крило (160лв.)
-обща цена: 490 лв. (без каса Тунел,доставка и монтаж)
Срокът на завода Classen за плъзгащи се и портални врати е 10/11 седмици.
 

Определени колекции,описани в каталога: цена по ценова листа + доплащане за дръжка Цена:

Доплащане за врата без отвор за дръжка 50 лв.

Доплащане за PVC дръжка в съответната колекция, фиксирана предварително 60 лв.

Доплащане за метална дръжка в съответната колекция, фиксирана предварително 80 лв.

Производителят избира цвета на дръжката според цвета на вратата и я монтира във вра-
тата.

Покритие/цвят: Бял лак Primo§3D CPL/Iridium

Покриваща греда за едно крило 60,70,80,90 см 200 лв. 130 лв. 130 лв.

Покриваща греда за едно крило 100 см 220 лв. 150 лв. 150 лв.

Покриваща греда за две крила 120-200 см 250 лв. 180 лв. 180 лв.

Плъзгащ механизъм за едно крило  60,70,80,90,100 см 160 лв.

Плъзгащ механизъм за две крила 120-200 см 400 лв.

Плъзгащите врати се предлагат в безфалцов вариант с разме-
рите на фалцовите напр. 2035мм/844 мм. см. С декоративна каса 
Тунел важат размерите на зидарските отвори на регулируемата ка-
са: височина 206см от готов под/69-70;79-80;89-90 см и т.н. 

Регулируема тунелна каса 60-90 см (по ценова листа на 
регулируема каса) от 7,5 до 32 см

+20%

Регулируема тунелна каса 100-200 см (по ценова листа на 
регулируема каса) от 7,5 до 32 см

+50%

Брава кука за едно крило/две крила 120 лв. 160 лв.

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЛУКС

Система Дива плъзгащ механизъм тихо затваряне 80,90 см 600 лв.

Врата за система Дива (само плътна) в Irridium &CPL 80,90 см 400 лв.

Врата за система Дива (само плътна) в бял лак 80,90 см 450 лв.

Системата Дива може да се поръча само в плътен вариант (без 
стъкло),тъй като релсата е частично вградена в крилото. Пред-
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лага се само със специална дизайнерска иноксова дръжка. 
Дължина на релсата 2000 мм. Височина на крилото е 2135мм/ши-
рочина 844 мм и 944 мм. Зидарските отвори трябва да са височина 
2000/800/900мм 

ректен мон-
таж върху 
стената

Система Дизайн (за крила 70,80,90 см) 70,80,90 см 720 лв.

Дръжка тръба за система Дизайн (комплект 2 броя) 400 лв.

Системата Дизайн е от неръждаема стомана. Дължина на релсата 
2100 мм Височина на крилото е 2035мм/широчина 744, 844 и 944 
мм. Зидарските отвори трябва да са: 2010/702/802/902 мм Може да 
се поръча със следните колекции: Натура Хард, Астерия. Дискавъ-
ри, Тетида, Деметър и модулните врати.
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ДВОЙНИ (ПОРТАЛНИ ВРАТИ)

Може да поръчате всеки модел от колекциите врати Classen като портална врата.

Активно крило По ценова листа

Доплащане за ПАСИВНО крило По ценова листа
+50 лв.

Пасивно крило 40',50' (само гладко плътно колекция Сенчъри 
или Натура)

230 лв. 150 лв. 180 лв.

Каса(Стандарт,Аркус,Ню Аркус,регулируема), первази По ценова листа+50%
 
PDFa не представлява оферта по смисъла на Търговското право.
Важно! Цената на плъзгаща система зависи от избора на клиента: избрания модел врата, ней-
ното покритие/цвят, вид дръжка и дали ще има декоративна каса Тунел.
В цената не е включена доставка и монтаж.
Посочените цени са с включен ДДС, франко склад София и важат от 26,04,2022г 
Поръчките се правят само на място при нас на посочения по-долу физически адрес с прове-
рени и потвърдени от клиента количество, модели, размери, цвят/покритие и вид обков. Не 
приемаме и не обработваме поръчки, заявени по телефона и чрез електронна поща.
Поръчките се активират само след пълното съгласие-потвърждение и плащане от страна на 
клиента. Корекция на поръчка може да се прави само до 24 часа след заявката.
За грешно подадени заявки не носим отговорност.

Плъзгащите врати НЕ МОГАТ да се подрязват/коригират по височина. 

Срокът за производство и доставка на завода Класен (Classen), Полша за плъзгащи се и 
портални врати е 10/11 седмици.
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