
ГАРАЖНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ
И ВХОДНИ пЕшЕХОДНИ ВРАТИ

Всички елементи на Вратите са разработени
с оглед на суроВи и променлиВи климатични 
услоВия и съотВетстВат на  най-Високите 
стандарти за качестВо
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01

седем предимстВа за Вас

секционните гаражни врати DoorHan са идеалния избор, който Ви 
гарантира високо ниво на комфорт и безопасност. DoorHan Ви предлага 
висококачествен надежден продукт, който ще Ви служи много години. 
красивата гаражна врата придава издържан естетически и привлекате-
лен вид на Вашия гараж и дом.



1 ЕНЕРГОЕфЕКТИВНИ ВРАТИ
 резултатите от обективни изследвания, направени от института за строителни мате-

риали, подтвърждават, че вратите DoorHan имат едни от най-добрите изолационни 
характеристики. те запазват топлината в помещението през студените сезони и ком-
фортна температура в жегите.

2 УДОбСТВО И КОмфОРТ
 автоматичните секционни врати DoorHan се управляват дистанционно. с едно на-

тискане на бутон Вие отваряте или затваряте гаражната врата, без да излизате от 
колата. така винаги сте защитени при ветровито, дъждовно и снежно време.

3 ВАшАТА ИНДИВИДУАлНОСТ
 DoorHan Ви предлага разнообразни варианти за изпълнение на гаражни врати, 

което позволява да се подбере най-подходящия модел, съответстващ на архи-
туктурата на Вашия дом. богатият избор от цветове и допълнителни аксесоари 
позволява да се създаде неповторим облик, който отразява Вашата индивиду-
алност.

4 пОВЕчЕ пРОСТРАНСТВО
 изборът на секциона врата DoorHan Ви дава повече пространство за маневриране и 

паркиране, тъй като вратите се придвижват вертикално и се прибират под тавана.

5 НАДЕЖДНОСТ И ДълГОТРАйНОСТ
 дългогодишния опит на DoorHan гарантира надеждност на изделията, проектирани 

и произведени според най-съвременните стандарти и технологии.

6 ВАшАТА СИГУРНОСТ
 секционните врати DoorHan имат съвършена система за безопасност, която пре-

дотвратява риска от влизане с взлом в гаража.

7 пРОИзВОДСТВО, ДОСТАВКА И мОНТАЖ В НАй-КРАТКИ СРОКОВЕ
 на всички етапи от договарянето – оформянето на поръчката, инженеринг и проек-

тиране, производство на вратите, монтаж и сервиз – ние работим професионално 
и коректно.

гаражни секционни Врати

предимстВа
за Вас
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според желанието Ви е възможно оцветяване на пане-
лите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-
карта. при отпечатване на този каталог са възможни от-
клонения на цветовете – моля, използвайте оригинална 
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.

сандвич-панелът на линии е с класичес ки 
дизайн, който идеално съотвества на всяко 
архитектурно решение и придава естетичести 
издържан вид на Вашия гараж и дом.

02

стандартни панели на линии

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mmимитация 

на дърво
«портока-
лова кора»

гладка
повърхност
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гаражни секционни Врати

Вратите DoorHan са разработени за експлоатация в 
сурови климатични условия. благодарение на това те не 
замръзват през зимата и запазват микроклимата в поме-
щението.

една от основните функции на секционните врати е 
предпазната (от прах, студ, шум, течение). доколко добре 
се справят с тази функция, зависи главно от използваните 
уплътнения. при вратите DoorHan по периметъра на плат-
ната се използват специални многопластови каучукови 
уплътнители, осигуряващи превъзходна изолация на га-
ража Ви.

предимство

гаражна Врата + пеШеходна Врата 
= единно архитектурно реШение за 

фасадата на ВаШия дом.
(раздел за Входни Врати Виж на стр. 20)

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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панелът с гладка повърхност придава 
на вратите особена изисканост и при вле-
кателност.

03

гладки панели

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mmимитация 

на дърво
«портока-
лова кора»

гладка
повърхност

според желанието Ви е възможно оцветяване на пане-
лите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-
карта. при отпечатване на този каталог са възможни от-
клонения на цветовете – моля, използвайте оригинална 
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.



| 9

гаражни секционни Врати

при производство на вратите DoorHan cе използват 
екологично чисти материали.

съвременният човек се грижи не само за реда и чисто-
тата в своя дом и двор, но и за чистотата на околната сре-
да. така и DoorHan произвежда не само качествена, но и 
екологично чиста продукция. благодарение използването 
на съвременни материали и модерни технологии, вратите 
DoorHan cа надежни и удобни за експлоатация, а повърх-
ността им се почиства лесно само с вода, без да е необхо-
дима употребата на специални миещи препарати.

предимство

пеШеходна Врата

гаражна Врата + пеШеходна Врата 
= единно архитектурно реШение за 

фасадата на ВаШия дом.
(раздел за Входни Врати Виж на стр. 20)

гаражна Врата

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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благодарение на вида на панелите с цен-
трална линия, платното изглежда моно лит-
но и придава строг, съвременен дизайн на 
вратата.

04

панели с централна декоратиВна линия

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mmимитация 

на дърво
«портока-
лова кора»

гладка
повърхност

според желанието Ви е възможно оцветяване на пане-
лите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-
карта. при отпечатване на този каталог са възможни от-
клонения на цветовете – моля, използвайте оригинална 
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни Врати

В съвременния свят се от-
деля все повече вни ма ние на 
безопасността и си гур ността. 
Вратите Door Han cа удобни 
и без о пас ни дори при най-
ин тен зив на екс пло атация. В 
кон струк ци ята им са пред-
ви де ни за щит ни ус трой ства, 
оси гу ря ващи дъл го трайна и 
на дежд на ра бо та.  Вратите 
Door Han се снаб дя ват с ка-
чест ве ни, съ в ре мен ни бра-
ви – съ ще  с т ве но препятствие 
при евен ту ал ни опити за 
взлом.

предимство

гаражна Врата + пеШеходна Врата 
= единно архитектурно реШение за 

фасадата на ВаШия дом.
(раздел за Входни Врати Виж на стр. 20)

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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панелът на дребни линии е идеален 
за тези, които ценят семпли и изчистени 
решения в дизайна и архитектурата. тези 
панели придават на Вашите врати строг и 
елегантен вид.

05

панели на дребни линии тип «Вълна»

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mmимитация 

на дърво
«портока-
лова кора»

гладка
повърхност

според желанието Ви е възможно оцветяване на пане-
лите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-
карта. при отпечатване на този каталог са възможни от-
клонения на цветовете – моля, използвайте оригинална 
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.



| 13

гаражни секционни Врати

ние се грижим за своите кли ен-
ти. добре подготвени сътрудници 
ще отговорят на всеки Ваш въпрос 
и при не об ходимост, в най-кратки 
сро ко ве ще организират посещение 
на специалист на място. мре жа от 
сервизни центро ве в ця ла та стра-
на позволява да се осъ ще ствя ва 
оперативно облужва не и сер ви зи-
ра не на изделията ни. В случай на 
въз ник ване на въпроси по екс пло-
а та цията на продукцията на Door-
Han, Вие можете да се обърнете 
към специалист от ассист.

предимство

гаражна Врата + пеШеходна Врата 
= единно архитектурно реШение за 

фасадата на ВаШия дом.
(раздел за Входни Врати Виж на стр. 20)

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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панелите на квадрати идеално  подчерта-
ват Вашата представителност и статус.

06

панели на кВадрати

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mmимитация 

на дърво
«портока-
лова кора»

гладка
повърхност

според желанието Ви е възможно оцветяване на пане-
лите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-
карта. при отпечатване на този каталог са възможни от-
клонения на цветовете – моля, използвайте оригинална 
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни Врати

благодарение на специално разработената 
кон струк ция на гаражните секционни врати Door-
нan, те ня мат твърда зависимост от формата на 
от во ра. сис темата от уплътнители позволява да 
се за тва рят фугите между платното на вратата и 
от во ра, ко ето осигурява термоизолацията на по-
ме ще ни е то. В резултат на това вратите Doorнan 
мо гат да се инсталират в помещения с всякакви 
от во ри: пра воъгълен, със скосени ъгли, с горен 
овал или арка.

предимство

гаражна Врата + пеШеходна Врата 
= единно архитектурно реШение за 

фасадата на ВаШия дом.
(раздел за Входни Врати Виж на стр. 20)

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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специално разработените профили за алуминиева обшивка на платно на 
съществуваща гаражна врата са нова разработка на DoorHan.  тази новост по-
зволява да се постигне съвременен индивидуален геометричен визуален ефект 
върху съществуваща врата със стар или износен външен вид.

07

панели с алуминиеВа обШиВка

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във вся-
какъв цвят съгласно международната RAL-карта. при отпечатване на 
този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използ-
вайте оригинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни Врати

Всички се стремим към красота и индиви-
дуалност. панелите с алуминиева обшивка на 
DoorHan правят вратите Ви уникални – получава-
те продукт, разработен специално за Вас. В тази 
нова разработка се използват най-съвременни 
технологии и материали.

благодарение на своята конструкция, те пре-
възхождат останалите панели по параметъра 

топлоизлация, а същевремнно са уникални и 
индивидуални решения. използването на те зи 
профили за обшивка на вратите повишава ус-
той чивостта на взлом. изборът на решението за 
алу миниева обшивка е избор на най-модерните 
тен ден ции в дизайна на вратите.

предимство

златен дъб тъмен орехRAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив



18 |

В серията секционни врати «направи си сам» 
се използва панел на линии. този панел, бла го-
дарение на семплата и издържана на външен вид 
текс тура, става за сгради с всякакъв дизайн и при-
да ва съв ре менен и стилен вид.

08

Врати «напраВи си сам»

Размери на вратите:
Ширина до 3000 mm
Височина до 2585 mm«портока-

лова кора»
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гаражни секционни Врати

секционните врати от серия «направи си сам» 
са съвременни гаражни врати, предназначени 
за самостоятелен монтаж, благодарение на ко е-
то Вие спестявате пари. платното на вратите «на-
прави си сам» се състои от сандвич-панели, кон-
струкцията на които е специално разработе на от 
DoorHan. Вратите «направи си сам» се монтират 
лесно от двама души с помощта на обикновени 
инструменти. целият монтаж про дъл жава само 
4 часа. компонентите на този тип врата могат да 
се превозват с лек автомо бил от самия клиент.

при отпечатване на този каталог са възможни отклонения в цветовете. моля, 
използвайте оригинална RAL-карта.

гаражни Врати «напраВи си сам»

направи си сам

DO IT

YO U R S E L F

DOOR

панел на 
линии

панел с цен-
трална линия

панел на
квадрати

златен дъб RAL9003 бял
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09

гаражна и пеШеходна Врата с еднакъВ Вид

пешеходна врата DoorHan е съвременно дизайнерско 
решение. тя се произвежда от алуминиеви профили 
(специална система) и сандвич-панели, бла го да рение 
на което има идентичен вид и всички предимства  на 
секционните врати.
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гаражни секционни и пеШеходни Врати

предимство

според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във вся-
какъв цвят съгласно международната RAL-карта. при отпечатване на 
този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използ-
вайте оригинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.

благодарение на материалите, от които се про из веж-
дат пешеходните врати, те задълго запазват своя пред-
ставителен вид. отделно пешеходната врата DoorHan се 
вписва добре във всякакви фасади, подчертавайки еле-
гант ния вид на сградата или помещението. пешеходните 
вра ти се изпълняват в от стандартните сандвич панели: на 
квадрати, на дребни  линии тип “вълна” , с една централна 
линия, както и с уникален дизайн. благодарение на това те  
се съчетават идеално с Вашата гаражна врата.

имитация 
на дърво

«портока-
лова кора»

гладка 
повърхност

клен натурален бор Вишна тъмен орех златен дъб зелен дъб

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист 

RAL1000
бежов

RAL7004
сив
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естествено осветление на гаража ще Ви осигурят привлекателните 
прозорци DoorHan. за остъкляване на прозорците се използва ударо-
устойчиво стъкло. прозорците могат да са с декоративни вложки във вид 
на кръст или ромб от метална рамка със златист цвят.

10

прозорци, дръжки, браВи

прозорци

Видове прозорци
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гаражни секционни Врати

Всички видове секционни врати DoorHan са снабде-
ни със специални дръжки, които позволяват да се от-
варя вратата ръчно. DoorHan предлага разнообразие от 
елегантни  дизайнерски дръжки – качествено допълне-
ние към общия облик на вратите. ергономичната форма 
на дръжката облекчава отварянето на вратите.

дръжки

RAL9003 бял RAL8014 кафяв

базови цветове на прозорците

брава с ключ

бравата с ключ е един от най-сигурните начи-
ни да се заключи вратата в затворено положение. 
бравата с ключ е съществена пречка при опит за 
взлом на вратите. ригелната брава с двустранно 
упра вление е произведена от висококачествена 
сто мана, което повишава сигурността й.

според желанието Ви е възможно оцветяване във всякакъв цвят 
съгласно международната RAL-карта. при отпечатване на този ката-
лог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте ори-
гинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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Вградената пешеходна врата DoorHan ще Ви позволи да влезете в 
помещението, без да отваряте цялата гаражна врата. благодарение на 
усъвършествуваната конструкция и специално разработената система 
от алуминиеви профили, вратата има висока степен на сигурност. за 
осигуряване на херметичността на пешеходната врата по периметъра 
се използва двойна система уплътнители.

11

Вградена пеШеходна Врата

Вградена 
пешеходна 
врата

ширина на пешеходната врата: 800 mm
Височина на пешеходната врата: 1800 mm или 1900 mm
минимална височина на гаражната врата: 2130 mm
минимално разстояние от края
на гаражната врата по широчина
до пешеходната врата: 1000 mm (при асиметрично вграждане)
Височина на прага на пешеходната врата: 75 mm (без уплътнител)
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за предотвратяване на непозволено преминаване 
през пешеходната врата, в комплекта влиза сигурна ме-
ха нич на брава с елегантна дръжка. В стандартната ком-
плек тация на вградената пешеходна врата влиза го рен 
авто мат върху плъзгаща се шина. прагът на пе ше ход на-
та вра та е с голяма здравина, тъй като е допълнително 
уси лен с метален поцинкован профил и при това висо-
чи на та му е само 75 mm.

механична 
брава с дръжка 
и горен автомат

механична брава с дръжка Горен автомат праг на пешеходната врата
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12

конструкция и концепции за безопасност

конструкция 
на секционните 
врати

13

12

1

2

3

5
4

6

7

9

8

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

20
19

съединителна муфа на вала1. 
Вал2. 
барабани3. 
крайна п-образна опорна кон-4. 
зола
горен алуминиев профил5. 
Водещи релси6. 
регулируеми странични панти с 7. 
ролки
ъглови стойки8. 
долни капаци за най-долния 9. 
панел
торсионно-пружинен механизъм10. 
устройство за защита срещу 11. 
скъсване на пружината
електрозадвижване с контролер12. 
подвески – за закрепване на во-13. 
дачите към тавана

механичен стопер – гумен буфер14. 
релса за двигателя (когато е 15. 
таванен тип)
средни панти16. 
платно на вратата от сандвич-17. 
панели
брава18. 
странични капаци за панелите19. 
дръжка20. 
долна конзола с «механизъм  за 21. 
защита срещу скъсване на стома-
неното въже»
долен алуминиев профил22. 
универсална вътрешна опорна 23. 
конзола
с-профил24. 
горен гумен уплътнител25. 
долен гумен уплътнител26. 
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защитни устройства
Устройство  срещу скъсване на пружината

ТЕХНИчЕСКИ пАРАмЕТРИ НА бИТОВИ ГАРАЖНИ ВРАТИ И СЕРИЯ «НАпРАВИ СИ САм»

коефициентнт на топлопредаване 1.13 m2 0C/W

звукоизолация 24 Db

устойчивост на вятър 5-ти клас (200 km/h)

Въздухонепропускливост 2-ри клас (налягане на въздуха 50 Pa)

Водонепропускливост 1-ви клас (налягане на вода 30 Pa)

усилие за повдигане до 22.5 kg

клас  на горене г2 според гост 30244-94

клас  на горене В2 според гост 30402-96

тегло на платното на вратите 11.2 kg/m2

Устройство срещу скъсване на въжето защита от прищипване на пръстите

механизмът за защита срещу скъсване 
на стоманеното въже се инсталира в ка че с-
тво то на дол на панта върху платното на вра-
та та. В случай на скъсване на въжето, ме ха-
низ мът за защита сработва като заклинва 
във во де щата релса и не позволява на вра-
тата да пад не.

устройството за защита при  счуп ва не 
на пружината блокира ва ла, което пред от-
вратява падане то на вратата.

благодарение на устройството за защита 
от прищипване на пръстите – специална 
пВц капачка, която се поставя върху рол-
ката, вратата е безопасна за ползватели и 
монтажници.
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автоматичното електрозадвижване на DoorHan е 
иде ал ната добавка към всяка секционна врата. така, без 
да излизате от колата, можете да отваряте и затваряте 
вратата с дистанционно управление, което на практика 
може да е 2-канално или 4-канално и да отваря с други-
те бутони втора гаражна врата или портали. корпусът на 
двигателя е от съвременни материали със стилен дизайн 
и има вградена лампа, осветяваща гаража за влизащия 
автомобил и шофьора.

13

аВтоматика

предимство
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двигателят се монтира 
лесно на релса, която се 
закрепва на тавана.

за движ ването на вра-
ти те се осъществява чрез 
ве риж на предавка.

оптоелектронните датчици за безопасност са два 
инфрачервени датчика (приемник и предавател), 
раз по ложени в долния уплътнител на секционните 
вра ти. при попадане на препятствие под движеща се 
вра та, тези датчици подават сигнал за стоп и блокират 
вра тата.

фотоклетките се ин ста-
ли рат в страничните ко ло ни 
на отвора на га ра жа, в случай 
на по я ва на препятствие в 
обезопасената от фо то клет-
ките зона, мотора спира или 
реверсира и вратата са за-
движва в обратната по сока.

предавателите за дистанционно управ-
ле ние DoorHan cа предназначени за управ-
ле ние на автоматиката DoorHan или всяко 
дру го устройство, към което е включен ра-
ди о при ем ник DoorHan. с помощта на един 
пре да ва тел може да се управляват до чети-
ри различни автоматични системи.технически характеристики

Оптоелектронни датчици за безопасност

монтаж на двигателя фотоклетки

Ключ за деблокиране на мотора

ако при Вас няма друг 
вход за гаража и бъде пре-
къс нато елек тро за хран ва-
не то, има раз ра бо тен ключ 
за де бло ки ра не на мотора, 
кой то ще позволи да се от-
бло ки ра вратата и да се от-
во ри ръчно.

модел Se-750 Se-1200

напрежение на захранването 220 V, 50 Hz

максимална потребявана мощност 150 W 400 W

усилие 750 N 1200 N

скорост на вратите 8.4 m/min 11 m/min

клас на защита IP 20

интензивност на натоварване 50%

диапазон на работната температура -20... +550C

максимална височина на отвора 2800 mm 3800 mm

максимална площ на вратата 10 m2 16 m2
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размери

Н - височина на светлия отвор (разстояние от пода до тавана или трегера);
В - ширина на светлия отвор (разстояние от левия край до десния край на отвора);
h - трегер (разстояние от върха на отвора до тавана) не по-малко от 150 mm (при ни-
ско окачване барабанът е отзад);
b1 and b2 - разстояния от двете страни на отвора, ако има колони;  не по-малко от 
130 mm;
D - дълбочина на гаража (разстояние от мястото на вратата до срещуположната стена 
на гаража в дъното) – повече от H+500 mm.

14

технически параметри

серия гаражни Врати
RSD02 – битоВи

b1 b2
D

B
H

h

таблица на максималните размери за Врати серия RSD02

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2130

2100

2000

1900

1800

20
0

0

21
0

0

22
0

0

23
0

0

24
0

0

25
0

0

26
0

0

27
0

0

28
0

0

29
0

0

30
0

0

31
0

0

32
0

0

33
0

0

34
0

0

35
0

0

36
0

0

37
0

0

38
0

0

39
0

0

4
0

0
0

4
10

0

4
20

0

4
30

0

4
4

0
0

4
50

0

4
60

0

4
70

0

4
8

0
0

4
9

0
0

50
0

0

при ширина на 
вратата повече 
от 3500 mm се 
използва дръж-
ка за вграждане. 
(арт. DH25131)

при ширина 
на вратата 
до 3500 mm 
се използва 
дръжка. (арт. 
DH25130)

при ширина 
на вратата 
до 4500 mm 
се използва 
съответната 
лека ком-
плек тация от 
аксесоари.

Вграждането 
на пешеход-
на врата е 
възможно 
само при 
височина 
на вратата 
повече от 
2130 mm.

при ширина повече 
от 4500 mm се 
използва усилваща 
конструкцията 
комплектация и се 
инсталира омега-
профил.
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базоВа окомплектоВка

пружинният механизъм е пресметнат за • 
25 000 цикъла отваряне/затваряне
система от водачи• 
сандвич панели• 
долни панти с фина регулировка на • 
натягането на стоманеното въже
гумени буфери или пружинни амортисьори • 
(в зависимост от избраната конструкция)
дръжка• 
резе• 
техническа документация• 
механизъм за защита срещу скъсване на • 
пружината

опции

брава• 
прозорци с големина 452 x 302 mm• 
Вградена пешеходна врата с горен автомат • 
(минимална височина на гаражната врата 
2130 mm)
Mеханизъм за защита срещу скъсване на • 
въжето
автоматика• 
Mеханизъм за външно деблокиране на • 
двигателя  (монтира се към дръжката на 
бравата)
универсална пВц дръжка • 

опакоВка

панелите на вратите се опаковат в стиропор, което осигурява 100% защита при продължително транс-
портиране. повърхността на панелите е покрита със стречфолио за защита от надраскване при монтаж. 
Водачите и закладните части са опаковани в картонени кутии и са увити с полиетиленово фолио.

типоВе окачВане на секционните Врати

P
E

B1
Db

h
H A

A1

220
600

S S

Q

B

A2

A3

Ab

параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора H

h, mm Височина на трегера R381h ≥ 410
R305h ≥ 350

B, mm Ширина на отвора B

A, mm Височина на вертикалните водачи R381 A = H+235
R305 A = H+165

Ab, mm Височина на оста на вала и торсиона A+86
(при H>5500: +156)

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
та та преди сгъвката на вертикалните водачи

а-500

A2, mm пределна височина на работната зона на врата-
та преди сгъвката на хоризонталните водачи

а-110

A3, mm пределна височина на работната зона на 
вратата (със или без електрозадвижване)

а+150

E, mm дължина на хоризонталните водачи н+270

B1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите към тавана

е/2

Db, mm работно пространство за торсионния меха-
низъм. 

според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

Q, mm разстояние, необходимо за монтаж на стра-
ничен промишлен  двигател към вала

240

P, mm разстояние, необходимо за монтаж на 
таванен двигател

н+1060

Стандартно окачване
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технически параметри

E
B1

Db

220
600

B S

Q

S

h
H Ab A A1

A2

A3

H
L

параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера h > 600

B, mm Ширина на отвора B

HL, mm разстояние от нивото на хоризонтални  во-
дачи до отвора

≤ h-250

A, mm Височина на вертикалните водачи H+HL

Ab, mm Височина на вертикалните водачи A+86 

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата преди сгъвката на вертикалните водачи

а-500

A2, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

а-110

A3, mm пределна височина на работната зона на 
вратата (със или без електрозадвижване)

а+120

E, mm дължина на хоризонталните водачи H-нL+350

B1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите към тавана

е/2

Db, mm работно пространство за торсионния меха-
низъм.

според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

Q, mm разстояние, необходимо за монтаж на стра-
ничен промишлен  двигател към вала

240

Окачване по висок контур

параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера > H+580

B, mm Ширина на отвора B

A, mm Височина на вертикалните водачи 2H+250

Ab, mm Височина на оста на вала и торсиона A+166

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата по разполагането вертикалните водачи

H

S, mm минимално странично разстояние 120

Q, mm разстояние, необходимо за монтаж на стра-
ничен промишлен  двигател към вала

240

Вертикално окачване
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параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера без таван. двигател - 150
с таванен двигател -200

B, mm Ширина на отвора B

A, mm Височина на вертикалните водачи H+110

Ab, mm Височина на оста на вала и торсиона H+55 

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата по разполагането вертикалните водачи

н-360

A2, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

н-10

A3, mm пределна височина на работната зона на 
вратата (със или без електрозадвижване)

н+180

E, mm дължина на хоризонталните водачи н+400

B1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите към тавана

е/2

Db, mm работно пространство за торсионния меха-
низъм

според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

Q, mm разстояние, необходимо за монтаж на стра-
ничен промишлен  двигател към вала

360

P, mm разстояние, необходимо за монтаж на 
таванен двигател

н+1185

Ниско окачване със заден торсион

P

E
B1

h
H A

A
1

550

BS S

Q

220

A
2

A
b

параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера h ≥ 230

B, mm Ширина на отвора B

A, mm Височина на вертикалните водачи H+110

Ab, mm Височина на оста на вала и торсиона A+86

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата по разполагането вертикалните водачи

а-470

A2, mm пределна височина на работната зона на врата-
та преди сгъвката на хоризонталните водачи

а-120

A3, mm пределна височина на работната зона на 
вратата (със или без електрозадвижване)

а+70

E, mm дължина на хоризонталните водачи н+300

B1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите към тавана

е/2

Db, mm работно пространство за торсионния меха-
низъм.

според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

Q, mm разстояние, необходимо за монтаж на стра-
ничен промишлен  двигател към вала

240

P, mm разстояние, необходимо за монтаж на 
таванен двигател

н+1185

Ниско окачване с преден торсион

P
E

B1
230

h
H Ab A

A1

220
550

BS S

Q

A2 A3
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технически параметри

параметър наименование формула за изчисляване

H, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера HL+(20+1260)

B, mm Ширина на отвора B

A, mm Височина до ъгъла на водача H+HL+(250... 990)

Ab, mm Височина на оста на вала и торсиона а+86

A1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата по разполагането вертикалните водачи

н-270

A2, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

н-110

E, mm пределна дължина на водачите и работно 
разстояние по дълбочината на гаража

H-HL+(250+1000)

B1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите към тавана

е/2

Db, mm работна зона на торсионния механизъм според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

α0 ъгъл на наклон на водачите спрямо хори-
зонталата линия

≤ 65

Q, mm разстояние за монтаж на страничен про-
мишлен двигател

240

Водене по висок контур с наклон

α0

H
h

E

250

B1

Db

Ab A

A1

A2

220
560

BS S

Q

параметър наименование формула за изчисляване

н, mm Височина на отвора н

h, mm Височина на трегера 500... 1500 
(зависи от α0)

В, mm Ширина на отвора B

а, mm Височина до ъгъла на водача H+(250... 990)

аb, mm Височина на оста на вала и торсиона а+86

а1, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата по разполагането вертикалните водачи

н-270

а2, mm пределна височина на работната зона на вра-
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

н-110

е, mm пределна дължина на водачите и работно 
разстояние по дълбочината на гаража

н+(250+1000)

В1, mm координата на междинната точка за крепеж 
на водачите  към тавана

е/2

Db, mm работна зона на торсионния механизъм според големината на от-
вора и теглото на вратата

S, mm минимално странично разстояние 120

α0 ъгъл на наклон на водачите спрямо хори-
зонталата линия

≤ 360

P, mm разстояние, необходимо за монтаж на 
таванен двигател

240

Водене по стандартен контур с наклон

250

h

α0

H Ab A

A1

A2

B
220

S S

Q

E

B1

Db
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размери

Н - височина на отвора (разстояние от пода до горна точка на отвора);
В - ширина на отвора (разстояние от левия край до десния край на отвора);
h - трегер (разстояние от горната точка на отвора до тавана) – не по-малко от 150 mm 
(при ниско окачване със заден торсион);
b1 и b2 - странични разстояния при наличие на колони – не по-малко от 130 mm;
D - дълбочина на гаража (разстояние от края на отвора до отсрещната стена в дъното на 
гаража) – повече от H+500 mm.

параметри на готоВи окомплектоВани Врати

базоВа окомплектоВка

пружинният механизъм е пресметнат  за 25 000 цикъла отваряне/затваряне• 
система водещи релси• 
сандвич панели• 
гумени буфери• 
дръжка• 
брава за гаражни врати• 
инструкция за асемблиране и монтаж на вратата• 

серия гаражни Врати
«напраВи си сам»

b1 b2
D

B
H

h

комплект No Ширина на
отвора, mm

Височина на
отвора, mm

пружина 
D x d x L

брой обороти на 
пружината

комплект панели

1 2000-2500 2010 67 x 7 x 1015 7.4 475 475 475 575

2 2000-2500 2110 67 x 7 x 1015 7.7 475 575 575 475

3 2000-2500 2220 67 x 7 x 1015 8 575 575 575 475

4 2000-2500 2380 67 x 7 x 979 8.5 475 475 475 475 475

5 2000-2500 2480 67 x 7 x 979 8.9 475 475 475 475 575

6 3000-2500 2010 67 x 7 x 875 7.4 475 475 475 575

7 3000-2500 2110 67 x 7 x 875 7.7 475 575 575 475

8 3000-2500 2220 67 x 7 x 875 8 575 575 575 475

9 3000-2500 2380 67 x 7,5 x 1170 8.5 475 475 475 475 475

10 3000-2500 2480 67 x 7,5 x 1170 8.9 475 475 475 575 475



допълнителни нестандартни реШения за 
дома – портали, пеШеходни Врати и дВорна 
ограда с пълнеж от сандВич-панели

15

DoorHan произвежда целия спектър продук-
ция, служеща за защита на територията около и 
на самите сгради. Така се постига високо ниво на 
контрол на достъпа. Цялата продукция се про-
извежда от фабрики с модерно оборудване и се 
използват съвременни, висококачествени мате-
ри али. Избирайки продукцията DoorHan чрез 
АССИСТ, Вие избирате високите технологии, га-
рантирано качество и съвременен стил. С нашите 
изделия и технически решения Вие получавате 
привилегията да направите най-добрия избор!

пЕшЕХОДНИ ВРАТИ

ДВОРНИ пЕшЕ-
ХОДНИ ВРАТИ

СЕКЦИОННИ ВРАТИ



гаражни секционни Врати

ДВОРНИ пОРТАлИ ОГРАДНИ плАТНА

ВХОДНИ ВРАТИ

РОлЕТНИ щОРИ



бележки



ассист – българският партньор на DooRHAN

Главни бизнес направления 
на АССИСТ

1. производствена дейност

• проектиране със специален софтуер и асем-
бли ране на  гаражни секционни врати за бита

• проектиране със специален софтуер и асе-
мблиране на промишлени секционни врати

• инженеринг и специфични разработки на 
слож ни нестандартни врати

• разкрой и асемблиране на автоматични плъз-
гащи се амуминиеви остъклени врати

• производство на входни изтривалки по ита-
ли анска технология

• производство на метални конструкции и не-
стандарнти елементи

2. Търговска и консултантска дейност

• продажби и дистрибуция в българия, ма-
ке дония, гърция, люксембург, румъния на 
след ната продуктова гама: гаражни врати, ав-
то матични врати, бариери, паркинг-сис те ми, 
лъчисто инфрачервено отопление, тер мо въз-
душни завеси, сенници, входни изтривалки, 
системи за контрол на достъпа, хангарни вра-
ти, нестандратни промишлени врати

• маркетинг

• разработка на комплексни решения за входни 
автоматизирани системи

• Внедряване на активен Call център и соф ту-
ер за управление на отношенията с кли ен ти-
те(CRM)

• управление на проекти – директно и като 
консултанти

• „спасяване” на проекти, които са срещнали 
про блеми с качество и срокове

• анализ на направленията и иновациите в сек-
тора  в световен и локален регионален мащаб

3. монтажна и сервизна дейност

• монтаж и поддръжка на всички предлагани 
съоръжения

• монтаж и сервиз на въртящи автоматични 
вра ти, херметични врати за болници

• гаранционен и извънгаранционен сервиз

• наличност на резервни части и know-how за 
поддръжка на всички видове гаражни врати и 
автоматика

Система за управление на 
качеството

ассист е сертифицирана по стандарта бдс 
EN ISo 9001:2008. цялата дейност на компания-
та и нейните звена се извършва в съответствие с 
установената система за управление на качество-
то на компанията. основната цел на тази система 
е „да предоставим на нашите клиенти най-съв-
ре менни, надеждни и безопасни продукти и 
ре шения”. най-важен приоритет на ассист и 
всич ки нейни служители е удовлетвореността на 
кли ента.

Сертификати: сертификат за разработена и 
прилагана система за управление на качеството 
по стандарта бдс EN ISo 9001:2008 

Референция за изпълнени 
обекти:

• министерство на регионалното развитие и 
благоустройство 

• търговска верига “технополис” 

• търговска верига “практис” 

• Верига бензиностанции “лукойл” 

• банкови клонове на обб 

• банкови клонове на пощенска банка 

• централен клон булбанк 

• първа инвестиционна банка 

• банка дзи 

• аец – козлодуй 

• световен търговски център – интерпред 

• кино “арена” – младост 

• хотел “холидей ин” 

• хотел “хилтън” 

• хотел “севлиево плаза” 

• интерхотел “сандански” 

• болница “лозенец” /правителствена/ 

• Военно медицинска академия 

• болница “света екатерина” 

• жилищен комплекс “макси” 

• фабрики и складове на “стилмет” 

• “асарел медет”

• хангар за самолети на “Air Sofia”



DOORHAN

компоненти, детайли и панели за гаражни секционни врати
елементи и детайли за производство на ролетни щори
товаро-разтоварни съоръжения
алуминиеви профилни системи
системи за дворни портали
автоматизация за врати
хангарни врати
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произВодстВено-складоВа мрежа

софия 1331, бул. европа 176
тел.: (+359 2) 824 1 824, факс: (+359 2) 925 21 40
e-mail: office@assist.bg, www.assist.bg


