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СЕКЦИОННИ ВРАТИ 
 за дома

Технически характеристики
стандарт на 
производство CE(EN13241-1)

релси и профили галванизирани

панел 42 мм

цвят по RAL

пълнеж на панела пенополиуретан

ветроустойчивост клас 3

въздухопропускливост клас 4

устойчивост на 
водопроникване клас 3

коефициент на 
топлопроводимост

1.2 W / (m2K)

коефициент на 
шумоизолация

24 dB

защитен клас на 
мотора

IP54

захранване 220 / 230 V

максимални размери H Max 8000 mm,
W Max 10 000 mm
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Вратите с марка Secdoor са произведени от висококачествени 
западноевропейски материали, като при изработването 
им са използвани ултрамодерни технологии и процеси.

Основни предимства:
1.  Притежават отлични топлоизолационни 

качества, които осигуряват на вашия гараж 
прохлада през лятото и защита и комфорт през 
зимата.

2.  Използването на силиконови ролки и гумени 
ремъци осигурява абсолютно безшумно 
движение на вратата.

3.  Съобразени с максимално оползотворяване на 
гаражното ви пространство - вече имате място 
за много допълнителни неща.

4.  Системите против късане на въжета и 
пружини осигуряват европейски стандарти за 
безопасност и надеждност и вие се чувствате 
сигурни за вашите деца и близки.

5.  Дълъг живот на експлоатация и минимална 
степен на поддръжка - профилактиката веднъж 
годишно, както и периодичното смазване 
със силиконов спрей, са достатъчни, за да се 
гарантира 10-годишна многократна употреба.

6.  Произведени по Вашите индивидуални 
и специфични изисквания - огромното 
разнообразие на панели и цветове ще ви помогне 
да изявите своята идентичност и да придадете 
на фасадата на вашата къща стил и характер.



Елементи на конструкцията

Добре прецизираните компоненти на 
гаражната ви врата допринасят за една 
перфектно работеща система дори и при 
интензивна употреба.

1.  Здрави стоманени водачи - вертикални и 
хоризонтални, цинк 275/ дебелина 2-2,5 мм

2.  Масивен стоманен вал с торсионен 
механизъм, даващ възможност за 25 000 
цикъла на отваряне - това означава повече 
от 34 години употреба без необходимост от 
подмяна при повечето гаражни врати.

3.  Термопанел 42 мм с дебелина на стоманата 
0,7 мм - едновременно осигуряващ както 
качествена топлоизолация, така и сигурност 
и защитеност на вашия гараж.

4.  Ролки и панти за движение, съобразени с 
изискванията за безшумна експлоатация.

5.  Гумени уплътнения, изработени от 
висококачествен GPDM, осигуряващ 
максимална плътност.

6.  Дръжки и резета за удобство и сигурност.

Безопасност и сигурност

1.  Устройство против скъсване на пружина

2.  Устройство против скъсване на въжета

3.  Система за спиране на вратата при срещане 
на препятствие

4.  Възможност за инсталация на допълнителни 
фотоклетки

5.  Магнитен изключвател при опция пешеходна 
врата

6.  Електронна защита при опит за влизане с 
взлом, вградена в автоматиката на вратата

Тясната ни обвързаност с нашите партньори в Европа гарантира употребата на последно поколение 
системи за сигурност и безопасност, одобрени и тествани от водещи лаборатории в Европейския Съюз.
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Гаражната врата обикновено е съществена част 
от фасадата на една сграда, поради тази причина 
ние ви даваме възможност за избор от голямо 
разнообразие типове панели и цветове.

Предлагаме различни видове имитация на дърво 
за по-голям уют, както и гладки изчистени форми 
за любителите на минимализма в архитектурния 
дизайн.

Изборът на цветове гранични с въображението 
ви – над 120 цвята по РАЛ.

панели
гаражен зъб със защита 
от защипване на пръстите

RAL 2002

RAL 7036

RAL 5007

RAL 9010

RAL 2001

RAL 7035

RAL 5002

RAL 9007

RAL 2000

RAL 7034

RAL 3022

RAL 9006

RAL 1002

RAL 7000

RAL 3004

RAL 9003

RAL 1001

RAL 6034

RAL 3001

RAL 9002

RAL 1000

RAL 6028

RAL 2003

RAL 9001

примерни цветове по РАЛ

Функционални решения

Освен невероятна визия, гаражните врати с марка Secdoor ви дават и практична функционалност. 

С възможностите за остъкляване Вие сами можете да решите дали да поставите едно или повече 
различни по дизайн прозорчета или пък цял прозрачен ред. По този начин превръщате гаража си в удобно 
и практично място за работа или помещение, където да се отдадете на вашето хоби.

Възможностите за вграждане на пешеходна врата допринасят за ефективното използване на гаражната 
ви врата, когато не е необходимо да местите автомобила си. По този начин помещението остава идеално 
климатизирано и през зимата, и през лятото.

Опции за персонализиране
Панели и цветове



Плъзгащите дворни врати, които Secdoor предлага, се използват основно за вход на автомобили в 
двора. Те са изпълнени от стоманени термопанели, идентични с тези, използвани за производството 
на секционни гаражни врати. Могат да бъдат изпълнени с долно водене, вградено в пода, както и с 
конзолно водене, което няма нужда от долна водеща релса

Основни предимства:
1.  Спестяват пространство при отваряне за 

сметка на двукрилите дворни врати

2.  Устойчиви на атмосферни влияния

3.  Лека конструкция, гарантираща плавно и 
лесно отваряне и затваряне 

4.  Специализирани ролки и колела за 
интензивна употреба

5.  Разнообразие на дизайни и цветове, 
допълващи секционни гаражни врати

6.  Възможност за автоматизация и управление 
с бутон или дистанционно управление

7.  Добра сигурност, гарантирана от два пласта 
стомана

Портални врати
Плъзгащи дворни врати
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ЗА ГАРАЖНА ВРАТА ЗА ДВУКРИЛА ВРАТА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

•  Максимално тегло 
на крило: 300 кг

•  Максимална ширина 
на крило: 2.5 м

•  Захранване: AC 220...240 V

•  Работна честота: 50/60Hz

•  Температурен диапазон 
за работа: –30°C/+70°C

•  Клас на защита: IP44 
управляващ блок: IP65

•  Максимална ширина 
на вратата: 6 м

•  Максимална височина 
на вратата: 3,25 м

•  Сила на опън и натиск: 
550/1000N

•  Температурен диапазон 
на работа: -20С/+60С

•  Захранване: AC220...240 V

•  Работна чистота: 50/60Hz

•  Максимална скорост: 
160 мм/с

•  Минимална дължина 
на движение: 1400 мм

•  Максимална дължина 
на движение: 6000 мм

•  Максимално тегло 
на крилото: 300 кг

•  Температурен диапазон 
за работа: –20°C/+50°C

•  Клас на защита: IP54

•  Захранване: AC 220...240 V

•  Работна честота: 50/60Hz

•  Мощност: 550 N

•  Максимална скорост: 
200 мм/с

•  Максимална сила 
на натиск: 550 N

Двигател

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Автоматика

Гаражните врати с марка Secdoor се предлагат както в 
ръчен, така и в автоматизиран вариант. Ако изберете 
комфорта на дистанционното управление, ще получите 
55 години опит и технологии, вложени в последните 
модели двигатели на световния лидер Marentec - 
Германия. Marantec - Германия е партньор на Secdoor 
от 10 години, като гарантира за стриктното немско 
качество и традиции при всеки един мотор на вратите 
Secdoor. Marantec е носител на многобройни награди 
в сферата на автоматизирането на гаражни врати, 
сред които и престижната награда Blueline Technology 
на международното специализирано изложение в 
Щутгарт, Германия. 
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СЕКЦИОННИ ВРАТИ 
 за индустрията

Технически характеристики
стандарт на 
производство CE(EN13241-1)

релси и профили галванизирани

панел 42 мм

цвят по RAL

пълнеж на панела пенополиуретан

ветроустойчивост клас 3

въздухопропускливост клас 4

устойчивост на 
водопроникване клас 3

коефициент на 
топлопроводимост

1.4 W / (m2K)

коефициент на 
шумоизолация

24 dB

защитен клас 
на мотора

IP54

захранване 230 / 400 V

максимални размери H Max 8000 mm,
W Max 10 000 mm

Основни предимства:
1.  Отлични топлоизолационни качества

2.  Безшумни

3.  Съобразени с максимално 
оползотворяване на вашите 
индустриални складови площи

4.  Европейски стандарти за безопасност и 
надеждност

5.  Дълъг живот на експлоатация с 
минимална степен на поддръжка

6.  Произведени по вашите индивидуални 
и специфични изисквания

Аксесоари
Към немската здравина и надеждност на двигателите Marantec добавяме и безкрайните възможности 
за аксесоари и персонализиране, които допълнително ще допринесат за удоволствието от употребата 
на нашите врати.

Двукрилните дворни врати, които Secdoor предлага, се използват основно за вход на автомобили в 
двора. Те са изпълнени от стоманени термопанели, идентични с тези, използвани за производството 
на секционни гаражни врати.

Безжична клавиатура Бутониера Фотоклетки Четец за карти

Безжични фотоклетки Дистанционни Сигнални лампи Система с пръстов 
отпечатък

Двукрилни дворни врати

Основни предимства:
1.  Устойчиви на атмосферни влияния

2.  Лека конструкция, гарантираща плавно и лесно 
отваряне и затваряне на крилата

3.  Специализирани панти за интензивна употреба

4.  Разнообразие на дизайни и цветове, допълващи 
секционни гаражни врати

5.  Възможност за автоматизация и управление с бутон 
или дистанционно управление

6.  Добра сигурност, гарантирана от два пласта стомана



Възможност за вграждане на пешеходна врата

Пешеходните врати могат да 
бъдат позиционирани в ляво, 
дясно или средата на секционната 
врата, както и да се отварят 
на ляво или на дясно. Като 
допълнителна опция се предлага и 
вграждането на 
анти-паник лост.

Контури на отваряне, съобразени с вашата сграда

Елементи за задвижване

Аксесоари

Верижен механизъм с предавателно число 
1:4 - икономичен и надежден, предназначен 
за врати с нисък интензитет на отваряне. 
Монтиран директно на водещия вал в ляво 
или дясно, в зависимост от свободното 
пространство.

ЕЛ. ДВИГАТЕЛИ

• Захранване 220 или 400v/50H

•  Контролен панел за управление с бутони 
или дистанционно управление

•  Система за аварийно отваряне при спиране 
на електрическото захранване

• Автоматично заключване

• Настройка за самозатваряне

Управления Дистанционни Фотоклетки Светофари Сигнални лампи Дигитално табло 

Свържете се с нашите 
специалисти, за да 
изберат за Вас най-
подходящия контур за 
отваряне.
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Елементи на конструкцията

1.  Водачи - вертикални и хоризонтални, 
цинк 275 / дебелина 2-2,5 мм

2.  Масивен стоманен вал с торсионен 
механизъм, даващ възможност 
за 25 000 цикъла на отваряне

3.  Термопанел 42 мм с дебелина на 
стоманата 0,7 мм

4. Ролки и панти за движение

5.  Гумени уплътнения, изработени 
от висококачествен GPDM, 
осигуряващ максимална плътност

6. Дръжки и резета

Безопасност и сигурност

1. Устройство против скъсване на пружина

2. Устройство против скъсване на въжета

3.  Система за спиране на вратата при 
срещане на препятствие

4.  Възможност за инсталация на 
допълнителни фотоклетки

5.  Магнитен изключвател при опция 
пешеходна врата

Елементи за вграждане

С тези опции всеки клиент може сам да моделира 
своята врата, според изискванията за осветеност 
на работното помещение:

1. Опция правоъгълен прозорец

2  Опция овален прозорец

3.  Опция за изцяло прозрачен ред с възможност за 
единичен или двоен плексопакет

1

1 4

2

3

1 2

3

2 3 4 5 6

Вграждане на проходна врата без праг – Secdoor предлага на своите клиенти нова възможност за 
вграждане на проходна врата без праг, като по този начин е възможно преминаването на колички 
с товари, без да е необходимо отварянето на секционната врата.



Метални врати

Металните врати, предлагани от Secdoor, могат да бъдат използвани за различни цели и затова те 
се определят като многоцелеви. Те могат да намерят приложение не само при индустриалните и 
търговските комплекси, но и в офисните и жилищни сгради. Изработването от изцяло галванизирана 
и прахово боядисана стомана прави металните врати много здрави и устойчиви. Качествената 
изработка им придава голяма сигурност и надеждност.

Възможността вратите да бъдат еднокрили и двукрили, едностранни и двустранни и боядисани във 
всеки цвят по RAL прави тяхното приложение наистина безкрайно. Може да ги използвате във вашите 
магазини и складове, производствени помещения, офисни и търговски площи, междуетажни и входни 
пространства, в избените, таванските и гаражните помещения на вашия дом. Металните многоцелеви 
врати от Secdoor са едно перфектно допълнение към гамата ни от висококачествени противопожарни 
врати.

Xарактеристики:

• дебелина на крилото от 40, 50 и 60 мм 

•  покритие против надраскване тип 
портокалова кожа

•  четиристранна рамка с демонтиращ се праг 
и позволяваща обръщане на посоката на 
отваряне

•  пълнеж от пчелна пита, минерална вата 
и също така комбинация от тези два 
материала за още по-добра термична 
и звукова изолация

• триточкова ключалка Secur

• пружинни панти за автоматично затваряне

• висококачествени брави и резета

•  набор от разнообразни и специфични 
аксесоари

MОДЕЛ ДЕБЕЛИНА ПЪЛНЕЖ РАМКА РЕЗЕ ЛЯВА/ 
ДЯСНА ЕДНО/ДВУКРИЛА

Rever 40 мм пчелна пита 4 странна 48х44мм да да да

Univer 50 мм мин. вата 4 странна 53х55мм да да да

Proget 60 мм пч. пита + мин. 
вата

изкл. здрава 4 
странна 70х100мм да да самозаключващо 

се второ крило
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Secdoor стартира продажбата на ново поколение врати тип Хармоника (нагъващи врати), произведени 
от европейския лидер на този тип врати IMVA-Италия, съвместно със Secdoor като ексклузивен 
представител за България, осигуряващ доставка, монтаж и сервиз.

Свържете се с нашите професионални 
консултанти за повече информация относно 
нагъващите врати тип „хармоника”!

Основни предимства:
1.  Възможност за монтаж на места, където 

друг тип врати не могат да бъдат монтирани

2. Бърз и лесен монтаж

3.  Възможност за изпълнение на големи 
размери до 50 м ширина и 10 м височина

4.  Изключително лесни за ръчно отваряне и 
затваряне 

5. Минимална поддръжка

6. Дългогодишна безпроблемна експлоатация

7.  Възможност за производство с и без долен 
праг

8.  Вграждане на пешеходни врати, както и 
различни видове прозорци

9.  Много добро уплътнение от четирите края на 
вратата

10. Отваряне на крилата на 90 и 180 градуса

11.  Възможност за инсталация на ел. 
задвижване

12.  Изработени от галванизирана стомана и 
сандвич панели с термоизолация

Врати ХармоникаНОВО!!!



Бързи врати

От 2015 г. Secdoor предлага на българския пазар ново поколение бързи врати, изработени от 
секционни термопанели с термоизолация и скорост на отваряне до 1.1 м/сек. Основното приложение 
на този тип бързи врати е насочено към индустрии, където е необходим контрол на температурата 
на помещенията, както и поддържането им в безпрахова среда, осигуряващи висок трафик на 
транспортни средства - мотокари, електрокари и т.н. Тези врати могат да бъдат външни, охраняващи 
вашата сграда. Друго основно предимство е високият интензитет на работа, както и неограниченият 
брой на отваряне и затваряне, което другите типове врати нямат. Secdoor е първият производител на 
бързи секционни врати.

Xарактеристики:
•  ВИДОВЕ: 

Навиващи / Нагъващи / Самопоправящи се

•  Носеща конструкция (рамка), изработена от 
дълбоко галванизирана стомана 

•  Пано, изработено от PVC материя, двойно 
усилена, 1200 g/m2, клас II с вграден 
прозрачен ред

•  Ел. двигател за интензивна употреба: 
220V / 380V 

•  Окомплектовани със система за спиране 
на вратата при срещане на препятствие

•  СКОРОСТ: до 1,2 м/сек

•  МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ: 
Ширина 20 м / Височина 22 м
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Пожароустойчивите врати, които Secdoor предлага, са произведени в Италия. Предлагат се във 
варианти еднокрили или двукрили на панти и еднокрили или двукрили плъзгащи.

Пожароустойчивите врати имат клас на защита 60, 90 и 120 мин. Дебелината им е 50мм или 60мм. 
Притежават стандартната за този тип врати окомплектовка: пожароустойчива брава, пожароустойчива 
дръжка – черна на цвят и патрон. Антипаник брава и автомат за врата се предлагат като допълнителна 
опция. Стандартните цветове, в които пожароустойчивите врати се предлагат, са: RAL 1013, 1015, 5010, 
5024, 6000, 7016, 7024, 7035, 7038, 8011, 9001, 9002, 9010, 9011, 9016 и 9018.

Пожароустойчивите врати, които предлагаме, гарантират не само покриване на изискванията за 
пожарна безопасност на вашия обект, но и са разумна инвестиция в надеждност и стил, която ще ви 
служи години наред.

Характеристики

•  Двулицева врата, изработена от 
галванизирана стомана с обща дебелина 
50мм или 60мм

•  Ъглово сглобяема рамка с или без долна 
рамка

• Пожароустойчива брава със стоманено ядро

• Секретен патрон

• Пожароустойчиви дръжки, черни на цвят

•  Двойка панти, едната е с вградена 
самозатваряща се пружина, а другата е с 
болтове за вертикално регулиране

•  Европейски сертификат за 
пожароустойчивост 

•  Сертификати, издадени от Българска Служба 
по Пожарна Безопасност

• Становище за допустимост

Пожароустойчиви врати НОВО!!!

Бързи врати от PVC

Бързи секционни врати

Аксесоари

• Радари за отваряне и затваряне • Фотоклетки • Магнитна индуктивна примка 

• Дистанционно управление • Изнесен шнур за отваряне и затваряне на кари и други превозни средства

Xарактеристики:
ТИП НА ОТВАРЯНЕ: 
По контура на тавана / На спирала над вратата

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ: 
ширина 5000/височина 5000

СКОРОСТ: до 1.1 м/сек на отваряне, 
до 0.5 м/сек на затваряне

ОСТЪКЛЕНИЕ: 
прозрачни редове, единични и пакет

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ: 40 мм термопанел, 1.77w/mk

БРОЙ ЦИКЛИ НА ОТВАРЯНЕ: до 200 000



Ножични лифтове 

Предназначени за извършване на товаро-
разтоварна дейност, като те повдигат 
и спускат със себе си и повдигателното 
съоръжение - кари, колички и др. Ножичните 
лифтове са универсално съоръжение с голяма 
многофункционалност, лесна поддръжка, 
дълъг живот и са снабдени с всички 
изисквания за безопасност. Задвижват се от 
хидравлична система, монтирана в шахтата 
на платформата. Предлагат се в различни 
варианти на размери и товароносимост.

 

Осъществяват безопасна и ефективна товарна 
връзка между склада и транспортното средство 
като служат за преодоляване на:

•  Разликата в нивата между склада и 
транспортното средство

•  За директен достъп на кари и колички до 
транспортното средство и обратно

•   За преодоляване на промяната на нивото 
на камиона рампата го следва по време на 
товарене или разтоварване

Логистика 
Нивоизравнителни платформи
Secdoor предлага на своите клиенти ниво-изравнителни хидравлични платформи, ножични лифтове, 
претоварни мостчета на утвърдения немски производител PromStahl.

Ниво-изравнителните претоварни рампи

 Ниво-изравнителни претоварни мостове

Служат за осъществяване на връзка между склада и транспортното средство. Те са универсално 
съоръжение с голям обхват на действие, защото могат да обслужват както високи транспортни 
средства, така и по-ниски бусове и камиони. Претоварните мостове имат и друго основно предимство- 
те могат да се монтират на релса по дължината на рампата и дори с един мост да се обслужва цялата 
рампа и наведнъж повече от едно транспортно средство.

Уплътнителни ръкави /изолиращи клетки/ от PromStahl, Германия. Уплътняват пространството между 
транспортното средство и вратата на склада.

Подходящ за всички видове складове и 
производствени помещения, като ги предпазва 
от външни атмосферни влияния, вятър, дъжд, 
прах, насекоми и др. Намалява топлинните 
загуби до 80%.

Подходящ за темперирани (температурно 
регулирани) помещения. 

Подходящ за нискотемпературни складове и 
помещения, чисти помещения и всички други, 
към които има високи изисквания за защита 
от външни атмосферни влияния - въздух, прах 
и влага.

тип Класик

тип Възглавница

тип Надуваем

Логистика 
Уплътнителни ръкави
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Насочващи тръбни системи

Служат за точно и прецизно насочване 
на транспортното средство към товаро-
разтоварното място. По този начин се 
предотвратяват удари и повреди на рампите, 
сградите или на превозното средство. 
Гладката им повърхност предпазва 
автомобилните гуми и джанти. Всички части са 
горещо поцинковани.

Предпазни буфери 

Безопасен контакт между превозното 
средство и склада. Произведени са от 
висококачествен EPDM като металните им 
части са горещо поцинковани.

Мобилна рампа 

Предлага възможност за товарене и 
разтоварване на камиони, контейнери 
или железопътни вагони от ниво кота 0. 
Целият процес на маневриране и товарене 
/ разтоварване може да се управлява само 
от един човек. Тези рампи са изработени 
от здраво заварени стоманени листове и 
цялата им повърхност се състои от стабилни 
метални профили, които са оптимално 
оразмерени и подходящи за всякакви 
товари.



сертификати

Пловдив 4006
бул. Марица №160 
тел.: 00 (359) 32 511 640, GSM: 0885 291381 
e-mail: office@secdoor-bg.com

София 1618
ул. Майстор Миленко Радомирец № 36 
тел.: 00 (359) 2 952 2700, GSM: 0885 699 035 
e-mail: office@secdoor-bg.com

www.secdoor-bg.com

контакти


