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ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



Файнлайн бяло

Бали сиво

Арабика

Орех Металик Танзания

495 лв.

Тенерифе

Леденика

Корсика

Лагуна



Избелен дъб
Избелен дъб

„Бриз“

Естествен дъб

натурален

Естествен дъб

„Синеморец“ Венге

Естествен дъб

„Банско“

695 лв.

Американски 

орех

795лв.

Ест.Фурнир Ясен

цвят по RAL 1013

695 лв.



795 лв.

Интериорна врата

Американски орех



775лв.



665 лв.

скрити панти 

Колекция“Колор“

Лакиран МДФ 50%

60 лв.

170 лв.
к-т 2 бр.

 магнитна брава



+150 лв. +140 лв. +120 лв. +120 лв. +170 лв.

+180 лв. +210 лв. +240 лв. +250 лв.

Крайната цена се формира като 

към основната цена на гладка 

врата от колекция Класик, 

Натура или Колор се добави 

цената на остъклението

+190 лв. +210 лв.



775 лв.

+140 лв. +170 лв. +190 лв.

 745лв.

+140 лв. +170 лв.

Цената на остъклението се добавя към цената на 

профилирана, фурнирована или лакирана врата.

+190 лв.

 775 лв.

+190 лв. +210 лв. +230 лв.

фурнир ясен

цвят по RAL

профилирана

МДФ без фурнир

цвят по RAL

профилирана

фурнир дъб

профилирана



775 лв.

+260 лв.
остъкление

745 лв.  775 лв. 745 лв.880лв.

775 лв. 775 лв.

+320 лв.
остъкление

+300 лв.
остъкление +380 лв.

остъкление

+390 лв.
остъкление

695 лв.695 лв.

+280 лв.
остъкление

+320 лв.
остъкление

фурнир череша

МДФ без фурнир

цвят по RAL

фурнир ясен

цвят по RAL

профилирана

фурнир дъб

профилирана

+ профилирани

первази

+40 лв.



880 лв.

775 лв.

от фурнир 
дъб, ясен 
или венге



775 лв.



745 лв.

Лакиран МДФ

профилирана

Интериорна врата „Париж“



+320 лв.
остъкление

775 лв.

Интериорна врата“Лондон“



Интериорна врата 

„Рим“ - фурнир, 

профилирана

775 лв.



775 лв.

+300 лв.
остъкление



+300 лв. +280 лв.

775 лв. 775 лв.

775 лв. 775 лв.

+340 лв.

745 лв.

+280 лв.

775 лв.

Мистър III

Лейди Гласс

+280 лв.
триплекс
по 
дизайн

775 лв. 775 лв.

Фурнир Ясен

цвят по RAL



880 лв.



695 лв.

+300 лв.
ОСТЪКЛЕНИЕ



745 лв.

+340 лв.
ОСТЪКЛЕНИЕ



775 лв.

Интериорна врата

„Лейди“

фурнир венге

профилирана



890 лв.



565 лв.


