
Технически врати –
винаги правилният достъп!

За всички цели на приложение
Строителство обвързано с терена
Противовзломни
Устойчиви на наводнение
Устойчиви на налягане



➤➤➤ ХУБЕР - Врати от неръждаема стомана –
Правилното решение за всяка цел на приложение!

Външна врата тип TT 1.1 Външна врата тип TT 1.1,лак,неподв.жалузи,тип TT10

Кула за отработен въздух с
неподвижни жалузи тип TT 10

Устойчива на налягане врата с люк и
подводни фарове TT 7

Противовзломна врата, двукрилна, тип TT 2.2/WK 3



Врата за хлорно помещениес жалузи TT 5,
неподвижен прозорец F1

Противовзломна врата, двукрилна, с жалузи,
тип TT 2.2/WK 3

Противовзломни жалузи TT 2.J Обезопасителна врата с жалузи,противовзломна TT2.1

Врата, еднокрилна, с удвояване от медна ламарина
TT 1.1, неподвижни жалузи TT 10

➤➤➤ Врати от неръждаема
стомана, прозорци, жалузи
съобразенисъссградаитерен

Врата, двукрилна, TT1.2 с жалузи, цялата сграда,
включително вратата, изрисувани от художник



➤➤➤ Ние ви предлагаме подходящи решения. Говорете с нас.

➤➤➤ ... не допускайте да се стига до тук ...

преди ...

... след



➤➤➤ Производствена гама!
Външна врата двустенна, еднокрилна TT 1.1
Външна врата двустенна, двукрилна TT 1.2
Осигурителна врата, еднокрилна,
с Prüfzeugnis, WK 3 TT 2.1 / WK 3
Осигурителна врата, еднокрилна,
с Prüfzeugnis, WK 4 TT 2.1 / WK 4
Осигурителна врата, двукрилна,
с Prüfzeugnis, WK 3 TT 2.2 / WK 3
Осигурителна врата, двукрилна,
с Prüfzeugnis, WK 4 TT 2.2 / WK 4
Осигурителни жалузи TT 2.J
Стъклена врата, еднокрилна TT 4.1
Стъклена врата, двукрилна TT 4.2
Врата за хлорно помещение, еднокрилна TT 5
външна врата устойчива на наводнение TT 6
Врата устойчива на налягане, правоъгълна TT 7
Врата устойчива на налягане, правоъгълна
с централно заключване TT 7.Z

Врата устойчива на налягане, кръгла TT 7.R
Люк, кръгъл TT 8
Наблюдателно прозорче, кръгло TT 8
Жалузи неподвижни TT 10
Жалузи подвижни TT 10
Прозорец термично отделен, неподвижен F 1
Прозорец термично отделен,
с накланяща се рамка F 2
Прозорец термично отделен,
със завъртаща се рамка F 3
Прозорецr термично отделен,
със завъртаща-накланяща се рамка F 4

Подробно описание вижте в съответните
технически паспорти.

Врата устойчива на налягане, правоъгълна,
с лесно за работа централно заключване с фарове,
изглед от вътрешната страна, тип TT 7.Z

Врата устойчива на налягане, правоъгълна, с лесно
за работа централно заключване, Тип TT 7.Z



Прозоречна рамка, термично отделена, двукрилна,
тип F 3

Противовзломна врата, еднокрилна, с дървено
удвояване, тип TT 2.1/WK 3

Преграждане на резервоар (по време на монтажа)

Жалуза подвижна за вътрешната страна на тип TT 10

Продуктите на ХУБЕР от неръждаема стомана за пасивна обектна защита са изпитани от отговорните институции.

➤➤➤ Сигурното си е сигурно – Проверената сигурност!
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➤➤➤ Сигурното си е сигурно – Проверената сигурност!
Технически данни следва непременно да се подадат при запитвания респ. поръчки.

Светли отвори в стените
Размерите на светлите отвори в стените определят
големината на вратата. Светлата височина H
отговаря на : Горен ръб на готов под до долен ръб
горен пречник(щурц).

1. Каса
a Z-каса:

Рамката се поставя отчасти върху и отчасти в
софита (страничните опори на вратата).

b Щокова каса:
Рамката се поставя в софита (страничните опори
на вратата) .

2. Вид монтаж
a Дюбелен монтаж с планки:по рамката са поставени

планки, които се захващат с дюбели.
b Анкерен монтаж: по рамката са поставени

анкерни връзки, които се бетонират.
c Дюбелен монтаж през рамката: Захващането с

дюбели става през пробити в рамката отвори.

3. Видове затваряния

4. Подов завършек
a Без долен праг .

Когато е планирано непрекъснато подово покри-
тие и не бива да има никакви сблъсъци.

b С фалцван праг, за да се гарантира оптимална
уплътненост на вратата.
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Правото на технически промени запазено
2,2 / 5 – 8.2010 – 10.2004

Технически врати PG 2

➤➤➤ Нашите технически врати изпълняват всички изисквания:
➤ устойчиви на налягане, сигурни срещу

наводнения
➤ противовзломни
➤ за съобразено с терена строителство
➤ отлично външно впечатление
➤ консултиращ сервиз с десетилетен практически

опит на място

Продуктите от неръждаема стомана на ХУБЕР са най-
доброто решение за бита и за промишлеността.
Затова и Вие изберете материала, който задоволява и
най-високите изисквания:
➤ Ненадмината издръжливост
➤ Абсолютна защита от корозия чрез байцване в

пълна вана и пасивиране
➤ Сигурност при планирането и ценови предимства

чрез стандартни продукти
➤ Безопасност за човек и околна среда


