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Protivlomna vrata.

ZAKAJ IZBRATI SMART SYSTEM PROTIVLOMNA VRATA?

Smart system protivlomna vrata so zasnovana na temeljih 
za zaščito vaših domov, zagotavljanje varnosti, trdnosti, 

odpornosti ter dolge življenjske dobe. Vsaka vrata se 
ponašajo z lepim dizajnom, tehnologijo in zmogljivostjo, 
kar ustvarja izreden rezultat, in daje vsakemu prostoru 

temperament in izvirnost



STRUKTURA VRAT
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Karakteristike
   • Protivlomna zaščita 3.in 4. razred. 
   • Toplotna prevodnost do 2,0 W/m2K. 
   • Zvočna izolativnost do 34 dB.
   • Atraktiven dizajn. Široka paleta barv.
   • Dovršena tehnologija.
   • Dolga življenjska doba. 
   • Zanesljiva rešitev za vse vrste objektov.
   • Krilo iz pocinkanega jekla.
   • Dvojna izolacija. 
   • Patentirani samozapiralni sistem.
   •12 točkovni zaklep

Vpogled v notranjost protivlomnih vrat
Smart System, kar je osnova na katero 
se za številne preobleke. 

Vrata nudijo najboljše med varnostnimi
vrati, saj so testirane pri najpomembnejših
evropskih institucijah.

01 dve osi z zunanjimi
      prilagodljivimi tečaji

02 kukalo

03 jekleni zgornji zatič, 
      debelina 18 cm

04 ključavnica

05 jekleni spodnji zatič, 
      debelina 18 cm

06 jeklena konstrukcija

07 šest fiksiranih jeklenih
      stranskih zatičev

08 spodnji premični rob 
      + poliuretanski material 
      za akustično izolacijo

A pocinkani jekleni okvir narejen iz enega kosa kovine 
   + pet rezervnih pocinkanih jeklenih zatičev

B perimetralni profil pločevine, prevlečene s PVC

C jekleni okvir vratokvir vrat

D notranji panel iz polistirena, visoke gostote

E notranji in zunanji panel iz polistirena, visoke gostote

F dekorativni panel , debeline 6 mm

STANDARDNE MERE
Širina: 80 / 85 / 90 cm
Višina: 210 cm

NAREJENO PO MERI
Širina: od 50 cm do 110 cm
Višina: od 180 cm do 250 cm
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Moderni vzorci 

Varnostni slog vrat v objemu izjemne 
privlačnosti in intenzivnosti. Trdnost, 
ki jo zaznamuje dobra zasnova in
kombinacija inovativnih in vrhunskih
materialov odraža vašo osebnost. 

DEKORJI VRAT Sodobna, izvirna  linija, prefinjena 
v vsaki podrobnosti.

MOTION                                     AFORISMI                                       LINEA                                        SQUARE

 IN OUT                                       LISTEN                                        CARGO                                        PARIS

 OVAL                                           VELA                                           TEN                                            NINE

  MAP                                         CACTUS                                         LINK                                           ONDA

 MOUSE                                        BRERA                                        PLANAR                                      VERTIGO
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Vzorec FLET 

Posebne rešitve 

Sistem vratnih panelov iz FLAT kolekcije, 
ustvarja vaš prostor edinstven. 

Prostor ima novo dimenzijo oblikovanja z
izbiro varnostnih panelov iz FLAT kolekcije.

Izbirate lahko med naslednjimi barvami:
model A:
   • Lakirano neprozorno
   • Lakirano sijaj
   • Horizontalno wenge hrast, beljeni, Sivi
   • Vertikalni hrast
   • Vertikalno češnja
   • Horizontalno pepelno bela
   • Laminirani tranchè 
      (različnimi barvnimi odtenki: peščen, zemlja, kava)

model B:
   • Lakirano neprozorno

Vrata s svetlobnim
potalom

Akustično izolativna
33 dB

Vrata za hotele
EI 30

Za več vzorcev obiščite našo spletno stran: www.smart-system.si

Dobavljivost vzorcev je po RAL lestvici

Nekaj primerov obložnih plošč

   P1   P2            P3         P4       P5

   P6   P7            P8         P9      P10

  P11  P12           P13        P14        P15

   P16  P17           P18        P19      P20



KOMPONENTE IN DODAKI

Ročaji

ALU BRONZA ALU SREBRO

POLIRANA
MEDENINA

POLIRAN
KROM

SATIN
KROM

SATIN
KROM

H4 SATIN
KROM

H4 MAT
ČRNA

Zaščita ključavnice

OVALNA ŠTIRIKOTNA

Elektronske kjučavnice

Pametna ključavnica omogoča 
daljinski nadzor vstopa preko 
vašega pametnega telefona. 

Pametna ključavnica Enostavna ključavnica

Je enostavnejši model, ki pa
še vedno omogoča odpiranje s
pametnimi karticami. 

Osnovan ključavnica

Preprosta ključavnica
ki omogoča vstop berez
ključa, ki pa ga lahko še 
vedno uporabljate. 
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Smart System d.o.o.
Plinarniška ulica 4A, 3000 Celje

T (03) 425 58 00

E info@smart-system.si

W www.smart-systems.si

Želite varen dom?
Izberite varnostna vrata Smart System

Protivlomna vrata so zasnovana na temeljih za zaščito vaših prostorov, zagotavljanje varnosti,
trajnosti, odpornosti ter dolge življenjske dobe. Velika izbira karakteristik, barv in dekorjev, 
primernih za vse vrste objektov in prostorov.


