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Врати Класен в наличност
Производител: завод Classen (Класен), Полша
Материал: МДФ или ХДФ с 3 вида пълнеж и 5 вида покрития според избраната колекция. Наличните цветове са 
само тези, които са показани на брошурата: акация Примо, орех Примо, бяло Примо, бял ясен 3D, ясен 
графит Иридиум, норвежки ясен CPL и бял лак мат.
ДОСТАВКА НА НАЛИЧНИ ВРАТИ ДО 3 ДНИ, МОНТАЖ НА НАЛИЧНИ ВРАТИ ДО 10 РАБОТНИ ДНИ!

КАСИ КЛАСЕН     В НАЛИЧНОСТ:

   Камуфлажна (обличаща) каса СМОК     за панелни жилища БЕЗ КЪРТЕНЕ
В наличност размери 60 см ,70 см , 80 см в два обхвата: за дебелини на стени 7/11 см и 11/ 15 см. и 
височина 201 см от готов под. Ако дебелината на стената надхвърля 15 см се поръчват уширения. 
Камуфлажната каса СМОК е специално създадена да се монтира върху металните каси в панелните 
жилища, за да се избегне демонтажа (къртенето) на старите метални каси. Позволява лесна смяна на 
вратите с нови БЕЗ КЪРТЕНЕ и с минимално стеснение на отвора- 5 см общо.
Налични размери в наличните цветове 60 см, 70см, 80см за строителен отвор 60,70,80/H: 201 см от 
готов под. Могат да се подрязват/коригират по височина!

Зидарски отвори за каса Смок:

Каса СМОК 60 см 70 см 80 см
S- Широчина 60 см 70 см 80 см
H- Височина 201 см 201 см 201 см

  Могат да се подрязват/коригират по височина!

Външен габаритен размер на касата с первазите за врата 80 см от страната на пантите е L: 92,3 см/H: 207,9 
см , а от страната на плаващите первази е  L: 89,6 см/H: 206,5 см 
   Регулируема каса     с прави двустранно компесаторни первази, плаващи от едната страна

Регулируемата каса с прави первази облича изцяло зида и след монтажа и не се налага допълнителна 
обработка на стената. Регулируемата каса придава изцяло завършен вид на вратата.
Налични размери в наличните цветове 60 см, 70см, 80см, а при някои и 90 см за строителен 
отвор L68/70;78/80;88/90;98/100см/H: 206 см от готов под. 
В наличност за дебелини на стени от 7.5 см до 32 см:

7.5/9.5;9.5/11.5;12/14;14/16 см
- 16/18 см
- 18/20 см
- 20/22 см
22/24;24/26;26/28;28/30;30/32 см

Зидарски отвори за регулируема каса:

Регулируема 60 см 70 см 80 см 90 см

S- Широчина 68-70 см 78-80 см 88-90 см 98-100

H- Височина от готов под 206 см 206 см 206 см 206 см
Могат да се подрязват/коригират по височина!

Външният габаритен размер на ширините на касите с первазите е: 74,8 см, 84.8 см., 94.8 см. и т.н., а по 
височина 209,4 см

Каса Стандарт     (щок) за стр. отвор L70, 80, 90,100 см/H: 208 см от готов под. Могат да се подрязват! Тя 
е най-малката права каса (нерегулируема)- 9 см. Подходяща е както за тънки стени, така и за дебели. Не 
покрива изцяло зида и затова след монтажа й се налага подмазване (обръщане). Монтира се на стени, на 
които липсва зид (т.нар. зъб), при преграждане на коридор, за надстройки и др. Комплектът не съдържа 
первази. Ако мястото позволява да се монтират, се поръчват допълнително. Налични размери в 
наличните цветове 60,70,80, а при някои и 90 см

https://vratibg.net/kasa-standard.html
https://vratibg.net/reguliruema-kasa.html
https://vratibg.net/kamuflajna-kasa-cmok.html
https://vratibg.net/kasi.html
https://vratibg.net/nalichni-vrati-classen.html


Зидарски отвори за каса Стандарт:

Каса Стандарт (щок) 60 см 70 см 80 см 90 см

S- Широчина 71 см 81 см 91 см 101 см

H- Височина от готов под 208 см 208 см 208 см 208 см

ПОСОКИ НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ CLASSEN:

При отваряне КЪМ ВАС се гледа от коя страна са пантите. Ако са отдясно, значи вратата е дясна.
Ако при отваряне към вас пантите са отляво, значи вратата е лява.

ЦЕНИ НА ВРАТИ И КАСИ С ПОКРИТИЕ ФОЛИО ПРИМО И 3D, БЯЛ ЛАК:

ИМЕ НА АРТИКУЛ ЦВЯТ/ПРИМО/3D/ЛАК РАЗМЕРИ см ЦЕНА

Врата Сентчъри модел 1 плътна орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 140 лв.

Врата Сентчъри модел 7 (стъкло мат) бяло 70,80 230 лв.
Врата Калинга модел 3 (стъкло мат) орех 70.80 290 лв.
Врата Антиопе модел 3 (стъкло мат) акация, бял ясен 70,80 290 лв.
Врата Греко мод.3 (стъкло мат), модулна бял ясен 3D 70,80 320 лв.
Врата Класик плътна бял крафтмастер бял лак мат 60,70,80,90 200 лв.
Врата Класик 2/3 стъкло бял крафтмастер бял лак мат 70,80 300 лв.
(стъкло дървесна кора)
Врата Линеа модел 2.12 (плътна) бял UV лак мат 60,70,80 240 лв.
Врата Линеа модел 2.1 гладка (плътна) бял UV лак мат 60 240 лв.
Врата Линеа мод.1.2 (стъкло мат) бял UV лак мат 80 380 лв.
*ново Врата Морано м.2.1 (плътна) бял UV лак мат 60,70,80 260 лв.
*ново Врата Морано м.2.3 (стъкло мат) бял UV лак мат 80 350 лв.
Каса регулируема 
7,5/9,5;9,5/11/5;12/14;14/16 см

орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 200 лв.

Каса рег. 16/18 см орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 210 лв.

Каса рег. 18/20 см орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 230 лв.

Каса рег. 20/22;22/24;24/26;26/28 орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 250 лв.

Каса рег. 28/30;30/32 см орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80,90 280 лв.



Камуфлажна каса СМОК 7/11 и 11/15 см орех, акация, бяло, бял 
ясен

60,70,80 215 лв.

Ущирение за каса Смок (за зид 15-18 см с
каса

орех, акация, бяло, бял 
ясен

80 70 лв.

7/11 см, зид 18-22 с каса 11/15 см)
Каса Стандарт (щок ) 9 см орех, акация, бяло, бял 

ясен
60,70,80,90 130 лв.

Пример за ценообразуване на пълен комплект: врата Сентчъри м.1 орех Примо (140 лв.)+ 
регулируема до 16 см ( 200 лв.)+дръжка Романа ОК (25 лв.) цена тотал: 365 лв.

ЦЕНИ НА ВРАТИ И КАСИ С ЛАМИНИРАНО ПОКРИТИЕ (CPL И IRIDIUM):

ИМЕ НА АРТИКУЛ ЦВЯТ РАЗМЕРИ см ЦЕНА

Врата Сентчъри модел 1 плътна норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 190 лв.

Врата Сентчъри модел 7 (стъкло мат) ясен графит 70,80 290 лв.
*ново Врата Дискавъри м.2 стъкло мат) норвежки ясен 70.80 410 лв.

Каса регулируема 
7,5/9,5;9,5/11/5;12/14;14/16 см

норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 205 лв.

Каса рег. 16/18 см норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 215 лв.

Каса рег. 18/20 см норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 235 лв.

Каса рег. 20/22;22/24;24/26;26/28 норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 255 лв.

Каса рег. 28/30;30/32 см норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80,90 285 лв.

Камуфлажна каса СМОК 7/11 и 11/15 см норвежки ясен,ясен 
графит

60,70,80 235 лв.

Ущирение за каса Смок (за зид 15-18 см с
каса

норвежки ясен,ясен 
графит

80 70 лв.

7/11 см, зид 18-22 с каса 11/15 см)
Каса Стандарт (щок ) 9 см норвежки ясен,ясен 

графит
60,70,80,90 140 лв.

Пример за ценообразуване на пълен комплект врата Сентчъри модел 1 цвят норвежки ясен с 
ламинирано покритие Иридиум (190 лв.)+регулируема каса до 16 см (205 лв.)+дръжка 
Романа ОК (25 лв.) цена тотал: 420 лв.



 

Первази

Первази 10х60 едностранен компл. в наличните цветове 30 лв.
Первази 12х12 едностранен компл. в наличните цветове 20 лв.
Г-обр. перваз, с перо 40мм компл. в наличните цветове 80 лв.

Посочените цени са с вкл. ДДС, франко склад София (без доставка и монтаж).
Горепосочените цени важат само за моделите, които се поддържат на склад в гр. София. 
Брошурата не представлява оферта по смисъла на Търговското право.
Комплектът врати Classen включва крило (избрания модел врата), каса, гумени уплътнения, 
монтажен кит, две панти, три за усилените врати и обикновена брава. Дръжка с WC или 
секретно заключване се поръчва и заплаща допълнително.
Ценообразуване: цената се определя от избрания модел врата, цвят/покритие,  
вида/размер каса и избраната дръжка/заключване.
Ако някое крило или каса се е изчерпало за момент в склада в гр. София се зарежда отново до 
10 дни. За  актуални наличности проверявайте допълнително. 

ДА! МОЖЕ ДА ИМАТЕ НОВИ ВРАТИ ДО 10 РАБОТНИ ДНИ!
Заявете оглед/снемане на размери и консултация и ние ще ви изготвим подробна 
оферта- без скрити разходи!

Уебсайт: vratibg.net           тел. 0878/479 175
адрес: гр. София ж.к.Дружба 2 ул.Конче Вихрогонче бл.401/партер 

Внимание! На ъгъла на ул. Обиколна и ул. Конче Вихрогонче има друг магазин за врати. Ние сме по- надолу на ул. 

Конче Вихрогонче след автосервиза в блок 401/партер!

https://vratibg.net/ivclassen.html

