
Цялостни решения 
за прозорци, врати, 
фасади, тераси 
и зимни градини



Нашите качества са вашето предимство

Стъпки към ефективността, произтичащи 
от технология, опит и разбиране:

Вие слушате и къщата ви слуща.
Вие дишате и къщата ви диша.
Вие гледате и къщата ви гледа.

Вие говорите и къщата ви говори.

  Три до седемкамерни PVC профили, заварени и почистени от робот.
  Външна алуминиева капачка с цвят по RAL.
  Фолирани в дървесни цветове PVC профили.
  Плъзгащите прозорци и врати от PVC, Al, стомана и стъкло.
  Външни топлоизолирани щори с надпрозоречен монтаж и система за раздви-
жване на ламелите, независима от прозорците.
  Външни алуминиеви подпрозоречни дъски (ППД) от 100 до 320 мм.
  Вътрешни PVC с ламинат или ПДЧ с ламинат подпрозоречни дъски от 100 до 450 
мм в различни дървесни или каменни цветове.
  Роботизирано монтиран прозоречен обков с хоризонтален противовзломен 
насрещник.
  Надпрозоречни пасивни вентилатори против конденза и мухъла и за по-ефек-
тивна вентилация.
  Термопрекъснати алуминиеви прагове за балконските и входните врати.
  Вътрешни ламинатни врати или с естествен фурнир с регулируеми панти.
  Двубариерен двустъклен и тристъклен стъклопакет до 36 мм, херметизиран с 
полисулфид и изпълнен с аргон.
  Стъклопакет с топъл дистанционер SWISSPACER.
  Стъклопакет с нискоемисионни стъкла и триплекс.
  Системно решение за остъкляване на тераси, включващо и полагане на топлои-
золация SPREFIX - минерална вата и THERMOFLOC - целулоза.
  Демонтаж на съществуващи стари прозорци, врати, конструкции и зидове и 
изграждане на нови.
  Вътрешни енергоспестяващи щори “роло” с метализирано покритие.
  Вътрешни вертикални и хоризонтални щори  “плисе” и “roman shade”, с антиста-
тични платове.
  Външни метални - плътни и ажурни, топлоизолирани ролетни щори, тенти и 
сенници.
  Гаранционен сервиз на територията на цялата страна.



Шампионски дизайн и постижения с PVC профили

20 години гаранция за 
жилавост на опън и 
неравномерно избледняване

Система KBE 58 AD Система KBE Glass Win
за изцяло нова оптика на вашата 

фасада

Система KBE 70 AD Система KBE 70 AD
с външна алуминиева капачка



Суперстъклопакет за защита, шумоизолация и контрол на конденза

PLANIBEL TOP N
Стъклопакетите с това нискоемисийно  стъкло с меко покритие имат освен добра топло-
изолация U=1.1 W/m2K и висока светопропускливост LT= 78%. Максимално ефективен 
за северно изложение, а за южно в съчетание със SUNERGY. SF = 61% соларен фактор. 
Безцветен.

STRATOPHONE
Стратофон се състои от 2 висококачествени стъкла, 
ламинирани с PVB филм, който освен звукоизола-
ция гарантира и много добра сигурност от проник-
ване. В структурата на стъклопакета, в зависимост 
от дебелината на триплекса, може да се постигне 
шумоизолация до 47 децибела!!!

Материал Термична проводимост 
(W/mK)

Алуминий 200.0

Стомана 15.0

Стъкло 1.0

SWISSPACER
от фибростъкло 0.19 !!!

ENERGY N
Високотехнологично  нискоемисийно стъкло с меко покритие за топлоизолация 
U=1.1 W/m2K, соларен фактор SF = 42% и повече видима светлина LT= 71%. С универсално 
приложение в структурата на стъклопакета, но особено удачно за зимни градини и солар-
ни веранди с източно, южно и западно изложение.

SUNERGY
Стъклопакетите с това стъкло с твърдо покритие имат добра топлоизолация, соларен 
фактор SF = 41%, светопропускливост LT= 59%. Подходящи за големи витринни части с 
южно и западно изложение. В комбинация с PLANIBEL TOP N U=1.1 W/m2K. 
Цветове: зелено, азурно, тъмно синьо, безцветно.

10 години гаранция за 
херметичност на всички 
видове стъклопакети

Край на конденза с новия топъл 
дистанционер от фибростъкло!



Преимущественият обков за херметичност, защита от взлом и вентилация

Противонасекомна 
мрежа тип “ролетна”

Хармоника за максимален
оперативен отвор

Противонасекомна 
мрежа тип “вратичка”

Плъзгане с фронтално отместване
за плъзгане с тотална херметичност Пасивни вентилатори на принципа на налягането на водните пари

Комбиниран обков за многоточково затваряне и ефективна вентилация.



Вътрешни и външни щори, ролетки и тенти за соларен контрол, засенчване и защита

5 години гаранция на механизмите и покритията

Римски щори

Ролетка с топлоизолирани
ламели

Венециански хоризонтални алуминиеви ла-
мели с перфорация за дискретно осветление

Вертикални щори

Роло от антистатичен полиестер с метализирано покритие

Външна PVC щора с топлоизолирани ламели и колан за раздвижване на ламелите 
без да се нарушава херметичността на прозореца



Витрини, парапети и огради от алуминий, стомана, стъкло

Парапети с триплекс, хотел “Сезони”, гр. Варна

Плъзгащи стъклени витрини, офис NTZ, 
Варна

Парапети от триплекс на вила, м-ст “Ма-
настирски рид”,  Варна

Ограда от триплекс на вила, м-ст “Манастирски рид”, 
Варна

Парапети със струни, хотел “Сезони”, гр. Варна



Интериорни врати, естествен фурнир или ламинат

Интериорни врати с ламинатно покритие Регулируеми панти

WC обков

Вентилационни решетки за мокри помещения



“ВАРНА ПЛАСТ” в България. Фамилни къщи и вили

Фамилна къща, гр.Дългопол

х-л “Изворите”, гр. Варна Ресторант на х-л “Делфин”, гр. Варна Зимна градина, гр. Варна Соларна веранда, гр. Варна

Фамилна къща в местност “Ален мак, гр. Варна



“ВАРНА ПЛАСТ” в България

Соларна веранда, гр. Варна

х-л “Сезони”, гр. Варна х-л “Каля”, гр. Балчик х-л “Амфора”, Слънчев бряг Фамилна къща, м-ст “Манастирски 
рид”, гр. Варна

х-л “Форум”, Слънчев бряг



“ВАРНА ПЛАСТ” в България.

  Ясната методика на ценообразуване, предполага конкретно формиране на стойността 
на всяко изделие и услуга.

  Високата технология дава цялостна гаранция на услугата, така и гаранция на отделни-
те елементи, съставляващи изделията. Тази гаранция произтича от технологията на про-
изводство и техниката на вграждане, а също и от правилната им системна поддръжка.

  В крайната цена е включено всичко от консултацията и проекта до гаранционната 
поддръжка. При договаряне в цената влиза и услугата “тотален сервиз” - от проекта до 
довършителните работи.

Детайлното познаване на високата технология и много-

годишния опит превръщат нашите качества във ваше 

предимство.

Повече информация на DVD или на следните адреси:

www.kbe-online.com

www.myglass.com

www.wikkhaus.com

www.varnaplast.com



www.varnaplast.com
9000 Варна  ул.”Хр. Самсаров” 26  
тел. /факс 052/ 65 75 75 
моб. 0899/ 17 10 90    
office@varnaplast.com

”Варна Пласт” ООД


