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iDoor 2.0
Интелигентна блиндирана врата

Винаги имаме връзка!
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Любител сте на новите технологии и държите да имате най-доброто? Не се 
колебайте повече, iDoor 2.0 е перфектната врата за Вас. iDoor 2.0 съчетава ТРИ 
независими защити – невидима електромеханична брава II-ро поколение с 
пет точки на заключване, още четири точки от патронна брава с уникалната 
защита ProBox и вградени функции на СОТ – Active Security! Изберете iDoor 
2.0 и ще имате перфектна сигурност, неповторима красота на естествения 
фурнир, отлична топло- и шумоизолация, вградено захранване и елегантна 
Арт каса. С вграденият модул във вратата, за управление с мобилен телефон, 
отваряте/затваряте и управлявате функциите на Вашата врата от всяка 
точка на света!  

Предимства

Технически характеристики

Изключително високо ниво на сигурност.
Две независими заключващи системи с общо 9 точки 
на заключване и специална защита на механичната 
брава срещу разпробиване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
мобилен телефон от всяка точка на света.
Приложение за Смартфон.
Удобно управление чрез безконтактна карта и 
елегантен ключодържател – Solid 55.
Независима от СОТ, вградена в крилото защитна 
сирена – Active Security.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия, благодарение на 
топлотата на естествения фурнир и елегантната 
декоративна каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса. 

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото. 

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 2P5. (виж стр. 24-25)

Модул Active Security. (виж стр. 27)

Solid MobileKEY. (виж стр. 27) 

Управление чрез безконтактна карта или елегантен 
ключодържател – Solid 55. (виж стр. 27) 

Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 

Италианска патронна брава + Патрон Solid Snake.

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм правожилен МДФ – три 
актуални цвята – тъмен орех, тик, избелен дъб. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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iDoor 1.0
Интелигентна блиндирана врата

Сигурност! Непозната до сега!

4

За първи път Солид 55 съчетава всички свои най-нови разработки и високи 
технологии в една блиндирана врата и Ви ги предлага на уникална цена. 
iDoor 1.0 е интелигентна, красива и лесна за ползване врата. Избирайки iDoor 
1.0, Вие получавате ТРИ независими защити – невидима електромеханична 
брава II-ро поколение с пет точки на заключване, още четири точки от 
патронна брава с уникалната защита ProBox и вградени функции на СОТ – 
Active Security! Отличната топло- и шумоизолация, вграденото захранване и 
красивата Арт каса са още няколко елемента, които правят iDoor 1.0 уникална 
и неповторима.  

Предимства

Технически характеристики

Изключително високо ниво на сигурност.
Две независими заключващи системи с общо 9 точки 
на заключване и специална защита на механичната 
брава срещу разпробиване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
безконтактна карта.
Независима от СОТ, вградена в крилото защитна 
сирена – Active Security.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия с елегантната декоративна 
каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса. 

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото. 

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 2P5. (виж стр. 24-25)

Модул Active Security. (виж стр. 27) 

Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 

Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 

Италианска патронна брава + Патрон Solid 10.

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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iDoor 2.1
Интелигентна блиндирана врата

На един телефон разстояние!
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Често пътувате и ключовете Ви пречат? С вграденият модул за управление 
с мобилен телефон в iDoor 2.1, отваряте/затваряте и управлявате функциите 
на Вашата врата от всяка точка на света! Основното заключване на вратата е 
вградена електромеханична брава II-ро поколение, която заключва в седем 
точки. Благодарение на него управлявате вратата, по един ИНТЕЛИГЕНТЕН 
начин – посредством безконтактна карта, безконтактен ключодържател или 
мобилен телефон. Избирайки iDoor 2.1 Вие забравяте за ключовете и слагате 
край на скъсаните джобове. iDoor 2.1 е сигурна, с красива визия от естествен 
фурнир и завишени показатели на топло- и шумоизолация. Врата, която е 
винаги на един телефон разстояния от Вас.  

Предимства

Технически характеристики

Изключително високо ниво на сигурност.
Електромеханична брава II-ро поколение с общо 7 
точки на заключване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
мобилен телефон от всяка точка на света.
Приложение за Смартфон.
Удобно управление чрез безконтактна карта и 
елегантен ключодържател – Solid 55 /ключовете вече 
са напълно излишни/.
Независима от СОТ, вградена в крилото защитна 
сирена – Active Security.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия, благодарение на 
топлотата на естествения фурнир и елегантната 
декоративна каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+.

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото. 

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 2P7. (виж стр. 24-25)

Модул Active Security. (виж стр. 27) 

Solid MobileKEY. (виж стр. 27) 

Управление чрез безконтактна карта или елегантен
ключодържател – Solid 55. (виж стр. 27) 

Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм правожилен МДФ – три 
актуални цвята – тъмен орех, тик, избелен дъб. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14



iDoor 1.1
Интелигентна блиндирана врата

Ключовете са демоде!

8

Интелигентната блиндирана врата модел iDoor 1.1 е наистина различна! Ако 
смятате, че ключовете са демоде и единствената им функция е да тежат и 
създават дискомфорт, вече има отлично решение за Вас – iDoor 1.1. Основното 
заключване на вратата е вградена електромеханична брава II-ро поколение, 
която заключва в седем точки. Благодарение на него управлявате вратата по 
един ИНТЕЛИГЕНТЕН начин – посредством безконтактна карта. Избирайки 
iDoor 1.1 Вие забравяте за ключовете и слагате край на скъсаните джобове. 
iDoor 1.1 е сигурна, с красива визия и завишени показатели на топло- и 
шумоизолация. Врата, достойна да пази всеки дом и офис.  

Предимства

Технически характеристики

Изключително високо ниво на сигурност.
Електромеханична брава II-ро поколение с общо 7 
точки на заключване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
безконтактна карта /ключовете вече са напълно 
излишни/.
Независима от СОТ, вградена в крилото защитна 
сирена – Active Security.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия с елегантна декоративна 
каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото. 

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 2P7. (виж стр. 24-25)

Модул Active Security. (виж стр. 27) 

Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 

Вградено захранване. (виж стр. 24-25) 

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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iPS Комфорт 50
Интелигентна блиндирана врата

Красива и иновативна!

10

Търсите повече сигурност, но красивия външен вид на вратата е Ваш основен 
приоритет. Вашата врата е iPS Комфорт 50! Тя представлява перфектно 
съчетание между солидна метална конструкция на вратата и две независими 
заключващи системи. Комбинацията между механична солидна патронна 
брава със специална защитa ProBox и електромеханична брава с управление 
чрез безконтактна карта повишава Вашата сигурност и Ви осигурява повече 
удобство и комфорт. Изберете ли iPS Комфорт 50, ние Ви гарантираме отлична 
топло- и шумоизолация. А красивото довършване на вратата с Арт каса 
придава завършеност и красота на жилището Ви. 

Предимства

Технически характеристики

Високо ниво на сигурност.
Две независими заключващи системи с общо 7 точки 
на заключване и специална защита на механичната 
брава срещу разпробиване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
безконтактна карта.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия с елегантна декоративна 
каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+.

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото. 

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 1P2. (виж стр. 24-25)

Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 

Захранване. (виж стр. 24-25) 

Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.

Посока на отваряне – само навътре.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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iPS Condo 5
Интелигентна блиндирана врата

Вече имам силен глас!

12

Живеете в блок, а често общата входна врата е отворена? Искате нещо 
по-сигурно, за да защитите Вашия дом, но и бюджетa Ви е ограничен? 
Блиндираната врата iPS Condo 5, с невидимо заключване, вградени функции 
на СОТ и ЕлРезе, е Вашата врата. Комбинацията между механична солидна 
патронна брава със специална защитa ProBox и електромеханична брава 
с управление чрез безконтактна карта повишава Вашата сигурност и Ви 
осигурява повече удобство и комфорт. Нека не забравяме и четиристранното 
уплътнение, за още по-добра топло- и шумоизолация на жилището Ви. 

Предимства

Технически характеристики

Високо ниво на сигурност.
Две независими заключващи системи с общо 7 точки 
на заключване и специална защита на механичната 
брава срещу разпробиване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
безконтактна карта.
Удобно отключване и заключване от вътрешната 
страна с бутон. 
Независима от СОТ, вградена в крилото защитна 
сирена – Active Security.
Функция EasyGo – автоматично заключване на 
електромеханичната брава, след затваряне на 
вратата.
Висока топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено уплътнение и долен метален 
праг.
Красива и завършена визия с обличаща декоративна 
каса. 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Метален обкантващ профил. 

Анкериращи елементи на касата. 

Метален долен праг.

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 1P2. (виж стр. 24-25)

Модул Active Security. (виж стр. 27) 

Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 

Захранване. (виж стр. 24-25) 

ЕлРезе - бутон за отключване и заключване от вътрешната 
страна. 

Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 

Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/.

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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iPS F52E
Интелигентна блиндирана врата

Невидима сигурност!

14

Интелигентната блиндирана врата iPS F52E е уникално предложение на 
достъпна цена от Солид 55. Този модел съчетава сигурност, интелигентност 
и изтънченост. iPS F52E представлява перфектно съчетание между солидна 
метална конструкция на вратата, добра топло- и шумоизолация и две 
независими заключващи системи. Направете жилището си по-сигурно без да 
затруднявате допълнително ежедневието си. iPS F52 E е лесна за ежедневна 
употреба и ще краси жилището Ви по неповторим начин. 

Предимства

Технически характеристики

Високо ниво на сигурност.
Две независими заключващи системи с общо 7 точки 
на заключване и специална защита на механичната 
брава срещу разпробиване.
Бързо и лесно отключване и заключване чрез 
безконтактна карта.
Добра топло- и шумоизолация чрез тристранно 
уплътнение.
Красива и завършена визия с обличаща декоративна 
каса.
Възможност за декоративно покритие от 
правожилен МДФ в три актуални цвята – модел iPS 
F52E+ 

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Метален обкантващ профил. 

Анкериращи елементи на касата. 

Усилена лостова система с девиатор. 

ElLock 1P2. (виж стр. 24-25)

Управление чрез безконтактна карта. (виж стр. 27) 

Захранване. (виж стр. 24-25) 

Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 

Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/.

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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mDoor 2.0
Блиндирана врата

Сигурност за традиционалисти!
Вие сте ценител на традиционните методи на заключване и държите 
на красивия външен вид на вратата? Предлагаме Ви една невероятна, 
чисто механична врата – mDoor 2.0. Уникалното при този модел врата е 
съчетанието между солидна метална конструкция и защита FivePro с над 
22 милиарда комбинации. FivePro осигурява сигурна защита на патрона 
Solid Snake, който заключва девет мощни, активни шипа. Освен сигурно 
заключване mDoor 2.0 ще осигури на жилището Ви и безупречна топло- и 
шумоизолация. Декоративната Арт каса и красивите дървесни декори, в 
комбинация с дизайнерските лайсни ще ви очароват още от пръв поглед.  

Предимства

Технически характеристики

Високо ниво на сигурност.
Солидна механична заключваща система с общо 9 
активни плюс 4 пасивни точки на заключване и 
специална закалена защита на механичната брава с 
над 22 милиарда комбинации.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и елегантна визия с декоративна каса и 
дизайнерски лайсни.
Защита FivePro
•  механична защита срещу чупене
•  защита срещу разпробиване
•  интервенция срещу блокаж
•  висока допълнителна секретност

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

Механична, закалена защита FivePro.  

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото.

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг. 

Усилена лостова система с девиатор. 

Италианска патронна брава + Патрон Solid Snake. 

Стабилно механично заключване в 9 точки с девиатори. 

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Декоративни дизайнерски лайсни – от L1 до L5. 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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mDoor 1.0
Блиндирана врата

И още... за традиционалисти!
Търсите повече сигурност, но сте привърженик на традиционните, механични 
методи на заключване! Вашата врата е mDoor 1.0! Тази врата е с допълнително 
подсилена, солидна, стоманена конструкция и заключване в общо осем 
точки чрез специални девиатори. Механичната патронна брава и патрона са 
сигурно защитени срещу разпробиване благодарение на ProBox механизмът 
с рингов протектор. Но mDoor 1.0 не е само сигурна, тя е и много красива 
благодарение на оформящата отвора Арт каса. Доверите ли се на mDoor 1.0, 
Вие получавате сигурност, красота и отлична топло- и шумоизолация.

Предимства

Технически характеристики

Високо ниво на сигурност.
Солидна механична заключваща система с общо 
8 точки на заключване и специална защита на 
механичната брава срещу разпробиване.
Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено двустранно уплътнение и 
долен автоматичен праг.
Красива и завършена визия с елегантна декоративна 
каса.

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 68 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Вграден механизъм за регулиране луфта между крило и 
каса.  

ProBox с рингов протектор. 

Локално мостово подсилване на стоманената конструкция. 

Електростатично покритие на металното крило и касата.

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за специалния 
EPDM уплътнител S50 Thermo+. 

Алуминиев обкантващ профил с EPDM уплътнение 
вградено в крилото.

Анкериращи елементи на касата. 

Автоматичен гумен праг. 

Усилена лостова система с девиатор. 

Италианска патронна брава + Патрон Solid 10. 

Стабилно механично заключване в 8 точки с девиатори. 

Декоративна Арт каса и вътрешни Арт первази. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28)

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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Комфорт 40
Блиндирана врата

Красота за традиционалисти!

20

Блиндираната врата модел Комфорт 40 ще Ви очарова още в самото начало. 
Този модел съчетава сигурност и изтънченост и Ви ги предлага на достъпна 
цена. Модел Комфорт 40 съчетава солидна метална конструкция на вратата, 
добра топло- и шумоизолация и две механични заключващи системи. За по-
голямо удобство на клиента, Комфорт 40 има и допълнителна брава, която 
позволява бързо заключване отвътре, без да се налага да търсите ключове.

Предимства

Технически характеристики

Добро ниво на сигурност.
Две заключващи системи – патронна брава и 
допълнителна брава.
Бързо и лесно заключване отвътре с ДБ резе.
Добра топло- и шумоизолация чрез тристранното 
уплътнение.
Красива и завършена визия с обличаща декоративна 
каса.

Здраво, стоманено, допълнително усилено с профили 
крило, с обща дебелина 58 мм, изработено от студено 
развалцована стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за 
уплътнител.

Алуминиев обкантващ профил.

Анкериращи елементи на касата. 

Лостова система с девиатор.

Италианска патронна брава + Патрон Solid 5.

Закалена стоманена защита на бравата и патрона.

Допълнителна брава.

Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/.

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с дървесен декор –  
четири актуални цвята – тъмен дъб, орех, Noce Sofia, 
Mountain Larch. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.

Посока на отваряне – само навътре.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)
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Фери T
Блиндирана врата

Семплата!
Блиндираната врата модел Фери Т е предназначена за хора търсещи добра 
цена и красив външен вид за своята входна врата. Солидната метална 
конструкция в съчетение с касово заключване придава на вратата една 
добра степен на сигурност. Красивият външен вид на вратата е постигнат 
благодарение на декоративната каса, която придава завършен вид на 
продукта.

1 2 3

4 5 6

Предимства

Технически характеристики

Добро ниво на сигурност.
Добра топло- и шумоизолация чрез тристранно 
уплътнение.
Красива и завършена визия с обличаща декоративна
каса.

Здраво, стоманено крило с обща дебелина 58 мм, усилено
с два Омега профила, изработено от студено развалцована 
стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за 
уплътнител.

Метален обкантващ профил.

Анкериращи елементи на касата. 

Лостова система с горна точка на заключване.

Италианска касова брава.

Декоративна каса Комфорт /без вътрешни первази/. 

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с меламин – три 
актуални цвята – венге, тик, светъл бряст. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)

1

2

3

4

5

6

Сити
Блиндирана врата

Бюджетна…, но истинска!

22

Търсите добра сигурност, на изгодна цена? Блиндираната врата Сити е идеална 
за Вас. Със Сити, Вие получавате солидна метална конструкция на вратата, 
тристранно заключване и четиристранно уплътнение. Друго предимство на 
този модел е бързия и лесен монтаж.

23
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Предимства

Технически характеристики

Добро ниво на сигурност.
Добра топло- и шумоизолация чрез четиристранно 
уплътнение – вградено уплътнение и долен метален 
праг.
Бърз и лесен монтаж.

Здраво, стоманено крило с обща дебелина 58 мм, усилено
с два Омега профила, изработено от студено развалцована 
стомана 1,2 мм.

Пълнеж от минерална вата. 

Италианска широкоъгълна шпионка. 

3D регулируеми панти. 

Два пасивни шипа от страната на пантите. 

Защитна огъвка на стоманената каса и канал за 
уплътнител.

Метален обкантващ профил.

Анкериращи елементи на касата. 

Лостова система с горна точка на заключване.

Италианска касова брава.

Декоративни плоскости: 2x8 мм МДФ с меламин – четири 
актуални цвята – венге, тик, светъл бряст, бяло. (виж стр. 28) 

Италиански обков. (виж стр. 28) 

Възможни размери: широчина – 900, 940, 980, 1020 мм; 
          височина – 1980, 2020 мм.
Подробно описание и сравнение на различните модели. (виж стр. 24-25)

1
2

3

4

5

6



Легенда: * II-ро поколение с девет точки за заключване     ** II-ро поколение със седем точки за заключване     *** II-ро поколение с пет точки за заключване     * I-во поколение с две точки за заключване

Сравнителна таблица
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iDoor 3.0
Непреодолимата!

iDoor 2.0
Винаги имаме 

връзка!

iDoor 1.0
Сигурност! 

Непозната до сега!

iDoor 2.1
На един телефон 

разстояние!

iDoor 1.1
Ключовете са

демоде!

iPS Комфорт 50
Красива и

иновативна!

iPS Condo 5
Вече имам силен

глас!

iPS F52 E
Невидимата
сигурност!

mDoor 2.0
И още... за

традиционалисти!

mDoor 1.0
Сигурност за

традиционалисти!

Комфорт 40
Красота за

традиционалисти!

Сити 
Бюджетна...

но, истинска!

Фери Т
Семплата!

Клас на активна сигурност АА АА А АА А А

BDS ENV 1627 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2

Топлоизолация (U) 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,995 W/m2°K 0,995 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,852 W/m2°K 0,995 W/m2°K 0,995 W/m2°K 0,995 W/m2°K

Шумоизолация (Rw) 30dB 30dB 30dB 30dB 30dB 30dB 27dB 27dB 30dB 30dB 27dB 27dB 27dB

Пожароустойчивост (El) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Защита: ProBox да  да да да да да да да

Нова защита: FivePro да

Протектор на патрона да да да да да да да да да

Тип патрон Solid Snake Solid Snake Solid 10 Solid 10 Solid 10 Solid 10 Solid Snake Solid 10 Solid 5

Електростатично покритие - крило да да да да да да да да да да

Автоматичен гумен праг да да да да да да да да

Алуминиев обкантващ профил - крило да да да да да да да да да

Тип на МБ(механична брава) Патронна Патронна Патронна Патронна Патронна Патронна Патронна Патронна Патронна Касова Касова

Тип на ЕМБ(електромеханична брава) ElLock 2x2P9* ElLock 2P5*** ElLock 2P5*** ElLock 2P7** ElLock 2P7** ElLock 1P2* ElLock 1P2* ElLock 1P2*

Активни точки от МБ 4 4 4 5 5 5 9 8 7 6 5

Активни точки от ЕМБ 9 5 5 7 7 2 2 2

3D регулируеми панти 3 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр.

Пасивни шипове 6 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр. 2 бр.

Реглаж луфта на МБ да да да да да да да да

Реглаж луфта на ЕМБ да да да да да да да да

Уплътнение на металната каса да да да да да да да да да да да да да

Уплътнение S50 Thermo+ да да да да да да да да да да

Уплътнение на крилото да да да да да да да да

Електростатично покритие - каса да да да да да да да да да да да да да

Захранване да да да

Вградено захранване да да да да да

Active Security да да да да да да

Easy Go да да да да да да да

Solid MobileKEY да да да

Ключодържател Solid 55 да да даСамо при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при

Само при



Касова брава / Патронна брава
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Въвеждането на нови патрони, специално 
разработени и брандирани за Солид 55, 
има за цел да подобри фирмената 
идентификация и да отговори на високите 
критерии към сигурността. Предлаганите 
патрони са с различни нива на сигурност и 
отговарят на нуждите на всеки клиент.
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Заключване

Патрон Solid 10
10 щифтов патрон, изключително 
голяма секретност и с много възможни 
комбинации. Ключът е ямков, с нов 
ергономичен дизайн. Благодарение на 
по-добрия захват, ключът пасва идеално в ръката и прави 
ежедневната му употреба много лесна. Патронът съчетава 
няколко защити:
Защита срещу изваждане
Защита срещу отваряне чрез метода “bumping”
Защита срещу разпробиване
Клиентска карта

Патрон Solid Snake
Патрон с уникален приличащ на змия 
канал, който взаимодейства със 
специални щифтове, осигуряващи 
допълнителна защита на заключването. 
Каналът, наречен Snake е патентован (никой освен Солид 
55 не може да предлага този патрон и съответно да предлага 
заготовки за ключа). Това предпазва срещу неоторизирани 
дубликати на ключа и увеличава броят комбинации. 
Патронът съчетава няколко защити:
Информационна защита (контролирано вадене на дубликати 
на ключа) - само от изложбените  центрове на Солид 55 или 
от официални представители на фирмата
Защита срещу отваряне чрез метода “bumping”
Защита срещу разпробиване
Клиентска карта
Ергономичен дизайн на ключа
Допълнителни функции: Майсторски ключ и възможност 
за отваряне отвън при наличие на ключ от вътрешната 
страна

Патрон Solid 5
5 щифтов патрон, с голяма секретност и 
различни комбинации. Патронът съчетава 
няколко вида защити:
Защита срещу изваждане
Защита срещу отваряне чрез метода “bumping”
Защита срещу разпробиване

Патрон DOM Diamant
Заключващ механизъм от най-висок клас 
на сигурност, произведен в Германия. 
Продукт с уникална конструкция 
от заключващ секюрити клас 6 в  
съответствие с DIN 1303:2005–04. Патронът съчетава 
няколко защити:
Информационна защита (контролирано вадене на дубликати 
на ключа) – само от изложбените  центрове на Солид 55 или 
от официални представители на фирмата
Защита против пробиване чрез цилиндрично тяло 
направено от неръждаема стомана с вграден закален 
метал
Модулна конструкция, с 21 свободно въртящи се 
заключващи сегмента от неръждаема стомана 
Клиентска карта
Ергономичен дизайн на ключа   3D ключ изработен от 
закалена стомана
Важно: Предлага се само за основни врати Серия 50

ProBox
Интересното при патронната брава е, 
че секретността е в патрона, който е 
външен елемент за самата брава. С цел 
да защити самия патрон от механична 
атака, Солид 55 разработи и предлага 
собствена защита – ProBox. Това е усилена 
стоманена кутия за вътрешен монтаж 
на бравата. Патронът се защитава от 
масивно закалено стоманено тяло с ринг, 
потъващ в специално развалцована 
стоманената кутия. Това прави прак-
тически невъзможно чупенето на 
патрона.
ProBox е допълнително усилена с 4 мм 
стомана или общо 7,2 мм (2+4+1,2) стомана в областта на 
бравата, която защитава заключващият механизъм.

Електромеханична брава / Интелигентни системи за защита, iPS

Повече от 10 години, Солид 55 използва собствена патентована система за скрито 
електромеханично заключване, която значително подобрява сигурността на вратата. 
За по-голяма сигурност е създадена възможността във вратата да се вгради втори скрит 
механизъм за здраво многоточково заключване. Интелигентните врати от серията 
iPS (Intelligent Protection System) са иновативни продукти, позволяващи постигане на 
изключително висока сигурност в дома и офиса, като едновременно с това и улесняват 
ежедневието на ползвателя им. 

Предимства на iPS вратите:
Благодарение на интеграцията на 
различни иновативни системи в iPS 
вратите, Вие сами избирате как да 
отключвате/заключвате Вашата врата.
Иновативна НЕВИДИМА система за заключване, разработка 
на Солид 55
Повишаване на сигурността чрез интегриране на два 
независими заключващи механизма 
Интуитивна и гъвкава система на работа 
Интегрирана система за активна сигурност 
Ефективен контрол на достъпа 
Управление базирано на съвременни технологии: 
безконтактна карта, безконтактен ключодържател – 
Solid 55 и мобилен телефон

Безконтактна карта 
Безконтактните карти, които използваме 
са базирани на RFID технологията. 
Те работят чрез микрочип и радио 
антена, което позволява предаване 
на информацията без физически контакт между 
картата и четящото устройство. Този тип карти са най-
разпространени в системите за контрол на достъп в 
световен мащаб. Те са много по-сигурни, по-лесни за 
използване (само се доближават до четеца) и с по-дълъг живот 
от картите с магнитна лента или баркод. Приложението на 
безконтактната технология в iPS продуктите, позволява 
четящото устройство да се “скрие” в крилото на вратата 
и да остане невидимо. Това от своя страна повишава 
сигурността на интелигентната система за защита (iPS).

Безконтактен 
ключодържател – Solid 55 
Безконтактният ключодържател – Solid 
55 е специална разработка на фирмата 
и използва същата RFID система, както 
безконтактната карта, но вградена в ключодържател. Това 
е още един аксесоар, който ще направи ежедневието Ви 
по-лесно.

Начини на управление на iPS вратите:

Мобилен телефон 
Специален модул, вграден във вратата – 
разработка на Солид 55. Solid MobileKEY 
е иновативно решение за сигурността на 
Вашия дом, което комбинира мобилната 
технология и системата за електронно заключване, като 
получавате много нови възможности:
Отключвате/заключвате вратата от разстояние с едно 
позвъняване, което е безплатно и не натоварва Вашата 
сметка 
Решавате на кого да дадете достъп до дома Ви, 
чрез изпращане на SMS от мобилния телефон на 
администратора (собственика) на вратата
Разбирате, когато някой от семейството Ви се е прибрал
Получавате алармено съобщение, ако някой се опита да 
проникне в жилището Ви
Solid MobileKEY се задейства и чрез Приложението за 
администриране на Входните врати (разработено за 
Смартфон) 

Active security 
Специална алармена система разработена от 
Солид 55. Използването на датчици за активно 
регистриране при опит за неоторизирано 
влизане през вратата, променя една чисто 
пасивна система (каквато е една блиндирана врата) в 
активна. Предимства на вградената алармена система:
Не изисква допълнителни усилия от ползвателя – при 
заключване на електромеханична брава, вратата 
преминава автоматично в режим на самоохрана
Сирената е добре защитена
Невидима е отвън

Солид 55 е разработила и предлага:
Две системи на заключване:
Eлектромеханична брава I-во поколение – задвижва 2 
точки на заключване
Eлектромеханична брава II-ро поколение – задвижва 5, 7, 
9 точки на заключване (в зависимост от модела) (виж стр. 24-25) 

Видеошпионка с дисплей
Едно от уникалните ни предложения.



Топки
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Обкови

Чипола
месинг

Мастър
ал. сребро

Дръжки

Мастър
бронз

Мастър
ал. сребро

Киви
хром сатен

Дерби
месинг

Дерби
хром сатен

Ванити
месинг

Каси
Декоративни

Арт - праваАрт - заоблена Комфорт

ФутураСтандарт

Меламин
Покрития/Цветове

светъл брястбяло

тиквенге

Правожилен МДФ

избелен дъб

Дървесен декор

Mountain LarchNoce Sofia

орехтъмен дъб

Первази

Арт - правАрт - заоблен Комфорт

ФутураФешън

тик

тъмен орех

Дизайнерски решения
Серия Селект 40 или 50

Ръчно рисувана
модел – Лукс 

Специална разработка
модел – Дизайн

Интарзия - N2
модел – Нов Дизайн

Черен Супер Гланц 
модел – Лукс +

Метални апликации - D10
модел – Дизайн

Ръчно рисувана
модел – Класик + 

Фрезовка - Ф43
модел – Стил +

Метални апликации - D8
модел – Дизайн

Ръчно рисувана
модел – Класик + 

Фрезовка - Ф43
модел – Стил +

D12
модел – Дизайн

Дизайнерски Лайсни - L2
модел – Класик



Разгледайте и други каталози на Солид 55
Врати за къщи

Подходящи за Гаражи, Мазета, Обща употреба и др.

Солид 55 е сто процента българска, семейна компания. От 23 години 
ние произвеждаме врати от ново поколение, които правят живота Ви 
по-сигурен и лесен!
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Мащабите
В София се намира комплекс SOLID на обща площ 4 800 кв. м., в който е разположен 
и най-големия шоурум за врати в България. 
В близост до София е разположена новопостроената производствена база на 
Солид 55. Заводът е с площ 14 000 кв. м. и е най-големия завод за производство на 
врати на Балканския полуостров, оборудван с най-модерни машини и технологии. 
Фирмата разполага с развита дилърска мрежа в цялата страна с над 60 точки 
на продажба, има собствени изложбени центрове в София, както и износ в над 
9 държави – Австрия, Алжир, Гърция, Сърбия, Румъния, Словения и др. 

Нашите предимства
Богата продуктова гама: Блиндирани, Интериорни, Гаражни,
Пожароустойчиви, Общи входни врати и врати за мазе
Атрактивни цени и високо качество
Иновативна фирма със собствени патентовани разработки
Модерно оборудвана производствена база, с голям капацитет
Собствен денонощен сервиз
Защитен клас на взломоустойчивост за блиндираните врати
СЕ маркировка
Система за управление на качеството – ISO 9001:2008

Интериорни врати

Попитайте и за други продукти на Солид 55

Интелигентни сейфове

Пожароустойчиви и многофункционални врати

Домашен
Офисен
Оръжеен

Гаражни врати, задвижвания за гаражни врати и ролетки

Интелигентни Входни пространства
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Намерете продуктите на Солид 55 и при:


