
Комплект за монтаж на 
плъзгаща врата в 
гипсокартонен джоб



Комплект Комплект Kit Kit FuturaFutura

Изключително подобряване Изключително подобряване 
на Вашето складово на Вашето складово 

пространство и организацияпространство и организацияпространство и организацияпространство и организация

Ключова думаКлючова дума::
СпестяванеСпестяване



KIT FUTURA се монтира 
в рамките на няколко 
минути от 1 работник

Спестяване чрез намаление 
броя на работниците и 
времето, нужни за монтаж

минути от 1 работник

Намалени общи размери 
на компонентите, лесно 
преместване до 
финалната позиция за 
монтаж.



BETHAM TOWER – Хотел Манчестър
Хилтън

INFI HOUSE - Барселона



THUDUFUSHI ISLAND RESORT
PLANHOTEL RESORTS

Малдиви



ПродуктътПродуктътПродуктътПродуктът



ГОФРИРАНИ ГОФРИРАНИ 
ЛИСТОВЕЛИСТОВЕ

Вертикалните 
профили – от 

гофрирана стомана с 
цинково покритие 

(200г/м2)

Висока стабилност и 
устойчивост на 
окисляване



МОНТАЖ НА МОНТАЖ НА 
ГИПСОКАРТОНЕНИТЕ ГИПСОКАРТОНЕНИТЕ 

ПЛОСКОСТИПЛОСКОСТИ

U-ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ ЗА 
ИДЕАЛНО ПРИКРЕПВАНЕ 
КЪМ ГИПСОКАРТОНА

++плюсплюс

Конкурент:
SCRIGNO
--минусминус

Конкурент:
ECLISSE
--минусминус

Гипсокартонът Гипсокартонът 
е отвъне отвън

Гипсокартонът Гипсокартонът 
е отвъне отвън

Стабилност на 
конструкцията и лесен 
монтаж

Гипсокартонът се вмъква в U-
образния профил, което 
допълнително заздравява цялата 
конструкция



МНОГОПЛАСТОВА МНОГОПЛАСТОВА 
ДЪРВЕНА ГРЕДАДЪРВЕНА ГРЕДА

Абсорбира вибрациите и 
шума

++плюсплюс

Греда от алуминий и малки греди, 
направени от пластмаса

Трудно е тези компоненти да бъдат Трудно е тези компоненти да бъдат 
съединени с дървениясъединени с дървения

Конкурент:
ECLISSE
--минусминус

Греда от метал  –– минусминус
Шумно, трудна за монтажШумно, трудна за монтаж

Конкурент:
SCRIGNO
--минусминус



Система за плъзганеСистема за плъзгане
++плюсплюс

Алуминиева 
анодизирана         

U-образна релса

* Висока 
стабилност

O-образни при повечето 
конкуренти: отслабена 

стабилност

Конкурент:
-- минусминус

• Плъзгане с капацитет на товара 80 Кг.
– Ролки от ЦАМ 

(цинк+магнезий+алуминий)
– Високоустойчиви колела с кръгли 
жлебни лагери

– 2 скоби от ЦАМ
– 2 регулируеми скоби



ИНСТАЛАЦИЯИНСТАЛАЦИЯ

++ПЛЮСПЛЮС

МОНТАЖ ДИРЕКТНО В 
СТЕНАТА

Лесно и бързо

ЗАВИНТВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ
ПРАВИ НАВСЯКЪДЕ

ПО ГРЕДАТА
Лесно и бързо

НУЖДА ОТ САМО 1 РАБОТНИК
Гипсокартонът се вмъква в 
профила странично, като се 
придържа на място с помощта 

на скоч, докаго не се 
приключи със завинтването



Стена, дебела 100мм

-- МИНУСМИНУС

1.1. Сглобяването на Сглобяването на 
вертикалните вертикалните 
компоненти компоненти 
изисква 3 опориизисква 3 опори

2.2. Повторно Повторно 

Конкурент:
ECLISSE

НеудобноНеудобно

2.2. Повторно Повторно 
всички всички 
хоризонтални хоризонтални 
компоненти компоненти 
трябва да бъдат трябва да бъдат 
завинтенизавинтени

3.3. ((точките на точките на 
завинтване завинтване –– в в 
жълтожълто))

МОНТАЖЪТ МОНТАЖЪТ 
ОТНЕМА ОТНЕМА 
МНОГО МНОГО 
ВРЕМЕВРЕМЕ



1.1. Веднъж сглобена, Веднъж сглобена, 
цялата конструкция цялата конструкция 
трябва да бъде трябва да бъде 
повдигната и повдигната и 
подравненаподравнена

2.  Завинтване на гредата е 2.  Завинтване на гредата е 

ТРУДНО ЗАТРУДНО ЗА
ТРАНСПОРТИТРАНСПОРТИ--
РАНЕРАНЕ

Конкурент:
ECLISSE

-- МИНУСМИНУС

ТРУДНО ЗАТРУДНО ЗА
ЗАВИНТВАНЕЗАВИНТВАНЕ

2.  Завинтване на гредата е 2.  Завинтване на гредата е 
възможно само в възможно само в 
определени местаопределени места

3.  Нужда от 3.  Нужда от 1 1 работник за работник за 
придържане на придържане на 
гипсокартона  на място гипсокартона  на място 
и от и от 1 1 работник  за работник  за 
завинтване.завинтване.

ЗАВИНТВАНЕЗАВИНТВАНЕ

НУЖДА ОТ 2НУЖДА ОТ 2
РАБОТНИКАРАБОТНИКА





СИСТЕМАСИСТЕМА -- 17301730
Стил и ефективност в архитектурата 
на къщата.
- Чарът на алуминия
- Дизайн
- Функционалност

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ЕДНОВРЕМЕННО 
ОТВАРЯНЕ



Комплект за стъклени врати



++ПЛЮСПЛЮС

Krona предлага гамата продукти, 
богатия опит и гаранция на качеството 

от

За всеки един аксесоар



Конкурент:
SCRIGNO

-- МИНУСМИНУС
Само един тип железария Само един тип железария 
налична за стъклени врати, налична за стъклени врати, 
изискват се странични изискват се странични изискват се странични изискват се странични 
алуминиеви профилиалуминиеви профили

-- МИНУСМИНУС
Едновременно Едновременно 
отваряне е отваряне е 

възможно възможно самосамо

за дървени за дървени 
вративрати



Конкурент:
ECLISSE

-- МИНУСМИНУС
Само един тип железария налична за Само един тип железария налична за 
стъклени врати,стъклени врати, изисква се специално изисква се специално 

разпробиване/ фрезоване.разпробиване/ фрезоване.

-- МИНУСМИНУС
Едновременно отваряне е възможно Едновременно отваряне е възможно 

само за дървени врати.само за дървени врати.само за дървени врати.само за дървени врати.

-- МИНУСМИНУС
Системата за затваряне работи с Системата за затваряне работи с 
противотежести, което изисква противотежести, което изисква 

допълнително място, цялата система допълнително място, цялата система 
не е регулируема. не е регулируема. 

-- МИНУСМИНУС
Стоперът не е регулируем.Стоперът не е регулируем.



KIT FUTURA



Арт.номер 5.000.100 Комплект 
"FUTURA" 

- за плъзгаща врата
- за монтаж в гипсокартонов джоб 
с ширина 10см

Арт.номер 1904 Комплект "VETRO“

- за плъзгаща стъклена врата 
- с дебелина на стъклото от 8 до 12мм
- приложим с комплект "FUTURA"


