
ИНТЕРИОРНА ВРАТА 

Gradde Schwerin, Glas 

 

Интериорни врати Gradde се изработват по иновативна 

технология, позволяваща обличане на крилото изцяло без 

видимо прекъсване на покритието. Този метод позволява по – 

голяма устойчивост на на покритието от износване и повреда в 

сравнение със стандартния метод на фурнироване. Ръбовете на 

крилата са заоблени с иновативен Edge профил, придаващ 

стилна завършеност. Крилото е с фалц с дебелина 40 мм., 

изработено от HDF плоскости и подсилена рамка от HDF 

материал. Моделите на вратите могат да бъдат изпълнени с 

пълнеж „пчелна пита“ или „перфорирано ПДЧ“. 

 

 



ПЪЛНЕЖИ 
 

 
 

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО 

 



 

СТЪКЛО 
    

 

 

Стъклото e матирано с дебелина 

4 мм., тип „Бял мат“ 

 
 
 
 
 

 
 

СТРОИТЕЛНИ ОТВОРИ  
 

670 – 730 мм.  / 2010 мм.   

770 – 830 мм.  / 2010 мм.   

880 – 930 мм.  / 2010 мм.   

 

*При всички размери височината на крилата позволява скъсяване, ако е 

необходимо. 

 

ИЗБОР НА КАСА 

 
Касата е изработена от HDF с покритие Graddex  и е с прави 

первази, които могат да се регулират от едната страна. По този 

начин обхвата на касата може да се увеличи с до 20 мм. Ако има 

нужда, обхвата може да се намали с 15-20 мм., чрез изрязване. 



 Касата е регулируема с прави первази, изработена е от HDF и в 
зависимост от цвета може да бъде с покритие Graddex Klasse 
A или Graddex Klasse A++. Позволява разширяване на обхвата с 
до 20 мм. Има възможност и за намаляване на касата с до 20 
мм. – чрез изрязване. 

  

Регулируема каса ПАНЕЛ 

Касата е изработена от HDF с покритие Klasse A или Klasse A++ и 

е с прави первази, които могат да се регулират от едната страна. 

По този начин обхвата на касата може да се увеличи с до 20 мм. 

Ако има нужда, обхвата може да се намали с до 20 мм., чрез 

изрязване. Регулируема каса Панел позволява обличане на 

метална каса без да е необходимо къртене като при това с 

минимално намаляване на светлия отвор. 

 

 

 

Каса Панел се предлага в два размера: 

• от 55 до 85 мм. ширина и височина 2030 мм. 

• от 130 до 199 мм. ширина и височина 2030 мм. – САМО 

ЗА КРИЛО 80’ 



 

 

 

Регулируема каса СТАНДАРТ 

Касата е изработена от HDF с покритие Klasse A или Klasse A++ и 

е с прави первази, които могат да се регулират от едната страна. 

По този начин обхвата на касата може да се увеличи с до 20 мм. 

Ако има нужда, обхвата може да се намали с до 20 мм, чрез 

изрязване.  Каса Стандарт се предлага в различни размери, 

които обхващат зидовете от 60 мм. до 380 мм. 

Размери на регулируемите касите според дебелината на 

зида:             

                                                                     

от 75 до 94 мм 

от 95 до 114 мм. 

от 120 до 139 мм. 

от 140 до 159 мм. 

от 160 до 179 мм. 

от 200 до 219 мм. 

от 240 до 259 мм. 

от 280 до 299 мм. 

от 320 до 339 мм. 

от 360 до 379 мм. 



ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ БРАВИ: 

          Стандартна                                   WC                                    Секретна  

 

Допълнителна информация 

Крило фалцово 40мм от HDF плоскости 

Пълнеж на крилото тип „пчелна пита“  или перфорирано 

ПДЧ 

Размери на крилото 744/1990, 844/1990 мм. 

Каса регулируема HDF каса с прави 

первази 

Размери на касата  748/1995, 848/1995 мм. 

Покритие на крилото и 

касата 

Graddex Klasse A или Graddex Klasse 

A++ 

Стъкло 4 мм., тип „Бял мат“ 

Брава брава с PVC език и ключ 

Панти 3 осови панти 
 

Комплектът на показания на снимката модел, включва: 

✓ Права каса Стандарт за зид от 60 до 139 мм. с покритие 
Graddex Klasse A; 

✓ Крило с покритие Graddex Klasse A и с пълнеж „пчелна пита“; 
✓ Первази за двете страни, плаващи от едната страна; 
✓ Гумено уплътнение; 
✓ Брава стадарт с PVC език; 
✓ Насрещник; 
✓ Патрон с 1 ключ; 
✓ Три осови панти. 
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