
София:  кв.Лозенец           кв.Белите брези
ул.Стоян Михайловски 8      ул.Дойран 9Б

Противовзломни блиндирани входни врати на склад - ПОСТОЯННА наличност. 

Моделите в брошурата се поддържат на склад и могат да бъдат 
доставени и монтирани до 5 работни дни.

Пълните каталози и ценови листи на вратите на заводите-производители
са на страницата на фирмата (www.borman.biz) във “Входни врати”. Цените са с ДДС.

Цените са за Вратите са комплектовани:пълен комплект БЕЗ монтаж.
* две независими заключващи системи DAF моноблок
* скрита трета ключалка тип “резе”
* 1,2мм метал на крилото - 70мм дебелина на крилото общо
* 1,5мм метал на касата - регулируема каса, обхващаща до 34 см зид
* 10мм MDF фрезован - Ламинат
* цял метален лист в крилото
* 6 пасивни шипа от страната на пантите
* 3бр. профила за уребряване в крилото
* шумо и топлоизолация - минерална вата
* бронировка на патроните с вдлъбнати капачки, против разпробиване
* качествени сатенени аксесоари
* външна пасивна дръжка “полумесец”, чукче, шпионка
* гумени уплътнения на касата

външната пасивна дръжка може да се замени с активна дръжка или топка*** 
“полумесец”-а и чукчето може да не се монтират*** 
могат да се отварят навътре или навън, както могат да бъдат десни или леви*** 
вратите могат да бъдат монтирани и като външни на къща*** 

ТУРСКИ входни врати на склад- Цените са БЕЗ монтажПОСТОЯННА наличност. 
Доставка, демонтаж и монтаж - 90 лв. (Ако не се налага разширяване на отвора)

модел SL 102
цвят Африка
цена 549 лв.

WWW.BORMAN.BIZ      WWW.BORMAN.BG      WWW.BORMAN-BG.COM

ТЪРСЕТЕ ОРИГИНАЛНИТЕ ВРАТИ на ТУРСКИЯ ЗАВОД STARCELIKKAPI 
              Търсете доказателствата за оригиналност по вратата!

модел SL 102
цвят Орех металик

цена 549 лв.

модел SL 101
цвят Спарта

цена 549 лв.

модел SL 101
цвят Венге

цена 549 лв.

модел SL 100
цвят Африка
цена 549 лв.

модел SL 100
цвят Орех металик

цена 549 лв.

модел SL 100
цвят Спарта

цена 549 лв.

модел SL 101
цвят Черна перла

цена 549 лв.

Серия PARKDOOR

Серия STARLIFE - метална каса с МДФ ламинирано покритие

модел SL 201
цвят Венге

цена 769 лв.

модел SL 202
цвят Орех металик

цена 769 лв.

модел SL 203
цвят Черна перла

цена 769 лв.

модел SL 205
цвят Танганика

цена 769 лв.

*** МДФ покритие на касата, в цвета на крилото ***
*** 9 см. дебелина на крилото ***
*** каменна вата изолация *** 
*** регулируем насрещник ***
*** двупосочно регулируеми панти ***
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ВРАТИ КУХНИ МЕБЕЛИ ДОГРАМА

ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ
Консултация, проектиране, доставка и монтаж

БОРМАН БЪЛГАРИЯ

модел SL 204
цвят Бяла перла

цена 769 лв.

Възможно е да има несъответствия между цветовете в брошурата и действителните цветове на вратите.
Оригиналните цветове и мостри на вратите могат да бъдат разгледани на място, в магазините. Има монтирани 
мостри. В оригиналните хартиени каталози на заводите-производители, цветовете също е възможно 
да не отговарят на 100% на действителните. Производите на вратите в брошурата - STARCELIKKAPI Турция.

Фирмата предлага отстъпки и едрови цени за строители, търговци, агенции и др.
При повторна и следващи покупки на клиент, за определяне на отстъпката, се отчитат всички негови покупки.
*Брошурата не представлява оферта по смисъла на Търговското право.
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