Врата која ќе го
направи вашиот дом
уникатен.
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Supporta

собните врати се производ на посветеност и верба во сопствените способности. Истрајноста во идеите и квалитетот
кој мора да биде онаков каков што сакаме во
нашите домови, ги создадоа деловната идеја
и принципот на SUPPORTА. Енергијата на
малиот колектив на SUPPORTА внесува ентузијазам во работењето и допринесува за
полесна соработка. Отвореноста и искреноста како во презентацијата така и во самото работење поставија за цел задоволни
клиенти кои ја потврдуваат својата доверба во вратите SUPPORTА. Секој елемент и
декор од вратата има личен карактер и истрајно и внимателно е избран за секој клиент кој во својот дом има врата SUPPORTА
да добие функционален детаљ со интересна
естетика, кој со години ќе го облагородува
ентериерот.
Производството на вратите SUPPORTА се
простира на 8.000 м2, и се состои од високо
автоматизиран производствен процес. Вратите SUPPORTА не се произведуваат од готови елементи, туку суровиот материјал
се обработува до финален производ. Преработката целосно се извршува во производствен погон на специјализирани компјутерски машини и CNC обработувачки центри
со постојан акцент на обучени оператори и
современ машински парк. Големо внимание
се посветува на општествената одговорност и заштита на животната средина,
при што во рамките на производствениот
процес се врши и третман на отпадот произведен за време на преработката на материјалот. На овој начин во целост се затвора
производствената целина – од набавка на
суровинскиот материјал во големи димензии до производство на фини елементи за
SUPPORTА собните врати.

Постојаното инвестирање во современиот машински парк и магацинските капацитети, постојаното унапредување
на производството, сертифицирањето
на производите и процесот, следењето на трендовите и темелното познавање на потребите на клиентите, на
SUPPORTА собните врати им овозможува пазарна предност и конкурентност
на европскиот пазар.

3

www.supporta.rs

СИНОНИМ ЗА

уникатност
ЕДНОСТАВНО ЛЕСНА СОРАБОТКА
Од изборот на производот до испораката и
вградувањето, ние сме овде да одговориме
на сите прашања и да обезбедиме целосна
поддршка. Професионалните советници на
SUPPORTА ќе ги ислушаат сите ваши потреби и
барања и ќе го предложат најдоброто решение.
Секој клиент е единствен, а нашата цел е да го
направиме вашето опремување со внатрешни
врати што е можно поедноставно искуство.

УНИКАТЕН ПРОИЗВОД
Без разлика дали ќе изберете врата од
нашето сериско производство или врата направена според вашите потреби,
SUPPORTA ви нуди уникатно визуелно
доживување. Работејќи со италијански
дизајнери, се задоволува тенденцијата
производите од сериско производство да
се направат визуелно уникатни. На овој
начин, секоја врата во просторот, дури и
оние што не се направени според одредени барања, ќе имаат свој, исклучителен
изглед.

НАШАТА СТРАСТ
Внатрешните врати не се само производ
кој посветено го произведуваме, туку
тие се нашата страст. Имаме силна
желба за подобрување и учење што
го води тимот на SUPPORTA кон нови
идеи и решенија и со проширување на
знаењата да се создаде вредно искуство.

ЕДИНСТВЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИТЕТ
Посветениот избор и
постојаната контрола на
материјалите и производните процеси гарантирани со воспоставената
ISO сертификација обезбедуваат доследност во
квалитетот на SUPPORTA
вратите. Сите материјали
кои се користат во производството на SUPPORTA
се од познато европско
потекло и сите поединечно ги имаат потребните
сертификати во зависност
од видот на материјалот
и употребата. Процесот
на производство на секоја
нова колекција е завршен
само според највисоките
стандарди за квалитет,
така што секоја колекција
на врати SUPPORTA се тестира во IMS и институтот
во Розенхајм.

ИНОВАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА КЛИЕНТОТ
Секој ден од повеќегодишното искуство на
SUPPORTA тимот е насочен кон иновациите, со
цел исполнување на новите потреби и естетски
барања. Континуираните инвестиции во развојните
иновации претставува предност која клиентот
ја чувствува преку угодноста и леснотијата
на купувањето и користењето на вратите.

ВРАТИ КОИ СЕ ГРИЖАТ
ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Покрај атрактивниот дизајн, постојаноста на квалитетот
и автоматизираниот машински производствен погон,
SUPPORTA поседува неодоливи вредности и својот
производствен раст го извршува на општествено одговорен
начин. SUPPORTA ја разбира важноста на зачувување
на животната средина и верува во општествената
одговорност која започнува од секој поединец. Поради
тоа, вложува во материјали кои потекнуваат исклучиво
од обновливите извори на шумите, а производниот
процес се изведува со почитување на строгите прописи
за одржување и почитување на околината и здравјето
на луѓето. Исто така на крајот на производниот процес,
целиот собран отпад се преработува во пелети,
лабораториски испитани и сертифицирано исправни.

ОРИГИНАЛЕН ДИЗАЈН

ЕДИНСТВЕНА БРЗА ИСПОРАКА
Благодарение на големиот број на вработени кои секојдневно работат на усовршување на производите, како и високиот
степен на организација, SUPPORTA со своите производствени и магацински капацитети гарантира најкратки рокови
– од земање мерка, производство на врата по мерка, до испорака до градилиштето и вградување. На тој начин, покрај
квалитетот на производот обезбедено е и највисоко ниво на
придружни услуги.
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SUPPORTA ги задоволува естетските барања на
дизајнерите на ентериер како линија врати со
современ и провокативен декор и исклучителна
завршна обработка. Функционални и елегантни, одговараат на сите станбени типологии и
различни стилови на внатрешно уредување,
следејќи ги современите трендови на уредување
на просторот. Оригиналниот, органски дизајн,
на ненаметлив начин ја доловува природната
структура, а уникатните шари даваат впечаток
на рачно произведени врати.
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АСОРТИМАН
СОБНИ ВРАТИ
Внатрешни врати со зголемен степен
на површинска отпорност. Погодни
за станбени, деловни и јавни објекти
со вообичаен и поинтензивен
начин на користење во зависност
од завршната обработка.
Изработени од медијапан, обложена
со заштитна декоративна 3D фолија,
CPL ламинатна фолија или обоена.
Вратите се универзални (лева/десна).

Прилагодлив довратник за
различни дебелини на ѕидови.
Бродската шарка-преминувачка,
самоподмачкувачка шарка со
голема носивост. Бравата од
италијанскиот производител
AGB е фабрички поставена
во крилото на вратата.
Вратата е сертифицирана на IMS.

3D ФОЛИЈА
TREND / TERRA

CPL
SOLID / STRONG

ФАРБАНА
SOLID / STRONG

Врата од медијапан
обложена со заштитна
декоративна 3D фолија
од германски добавувач. Погодна за станбени и деловни објекти и
вообичаени методи на
користење.

Врата од медијапан
обложени со CPL ламинатна фолија - наменети за површини кои
бараат повисок степен
на заштита на површината. Погодна за станбени, деловни и јавни
објекти со вообичаен и
поинтензивен начин на
користење.

Врата од медијапан
обоена со полиуретанска боја. Рам
крило од дрво.
Погодна за станбени, деловни и
јавни објекти со
вообичаен и интензивен начин
на користење.

ПРОЕКТНИ ВРАТИ

Можност за комбинирање на декор на
влезните и собните врати за дополнителна визуелна хармонија.
14 точки за заклучување.
Рамката на крилото е изработена од INOX.
Крилото е изработено од двоен лим со зацврстувачи и исполнето со камена волна.

Преклопни врати
Хотелски врати
Врати со алуминиумски шток
Фурнир врати
Лизгачки врати
Скриени врати
Стаклени врати
Противпожарни врати

Систем за заклучување Cipierre, цилиндар AGB. Зајакнување против кражба
околу бравата. Шпиунка и ноќно резе.
Паѓачки праг.

СИГУРНОСНА

ПРОЕКТНИ ВРАТИ

Врата против кражба,
појачана околу
бравата. 14 точки
на заклучување,
паѓачки праг, окови
Cipierre. Висок
степен на звучна и
топлинска изолација.
Можност за изработка
на сигурносни
врати во декорите
на понудените
собни врати.

Врати кои претставуваат
атрактивна категорија
на нашите активности
и посебна производна
линија. Направени за
индивидуални проекти
врз основа на специфични
барања на инвеститорите,
дизајнерите на ентериер
и архитектите.
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СИГУРНОСНА ВРАТА
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СЕРИЈА TREND / TERRA
КРИЛО НА ВРАТАТА

TREND

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена AGB брава
со клуч. Рамет отсек, дебелина
38 mm, завршно кантирано со
ABS кант лента. Рамот е изработен од медијапан со дебелина од
40 mm. Облогата е направена од
HDF плочи со дебелина од 3 mm.
Покриено е со заштитна претходно импрегнирана 3D фолија
со вертикална ориентација на
годовите. Крилото на вратата е
исполнето со натрон саќе или
дрвена волна.

Основниот модел
на собна врата што
ги задоволува сите
вообичаени естетски и
функционални барања.
Крило на вратата е
исполнето со саќе.

ДОВРАТНИК

TERRA

Изработен е од МДФ со дебелина од
35 mm, достапен во две варијанти.
За ѕидови со дебелина од 13 до 29 cm.
За потесни ѕидови од 10 до 13 cm
со перо перваз од МДФ со ширина
70 mm. Опшивни лајсни (первази)
од МДФ со ширина 80 mm. Прилагодувачки дел од довратникот со
дебелина од 3 mm. Довратникот е
покриен со претходно импрегнирана 3D фолија.

Подобрен основен
модел на собна врата
со полно крило - крило
е исполнето со дрвена
волна која обезбедува
дополнителна звучна и
топлинска изолација.

Шток за
подесување
Довратникот се
подесува за дебелина од 13-29 cm
и за потесни ѕидови од 10-13 cm. Со
посебно барање
довратникот може
да биде изработен
и за ѕидови подебели од 29 cm.

Бродска шарка
Преминувачка, самоподмачкувачка
шарка со топчести
лежишта со голема
носивост. На сите
модели на врата
се вградуваат по 3
шарки.

AGB брава со
клуч. Машински
вградена. Основниот модел не
содржи квака,
туку се порачува
одделно.

Дрвена волна
е она со што е исполнето
крилото на вратата со
внимателно одредена
густина со што се
постигнува идеален
однос на тежината и
цврстината. Прецизно
одредената густина
на дрвените влакна и
нивната специфична
ориентација се клучни
за дополнителната
топлинска и звучна
изолација која ја
обезбедува дрвената
волна.

Модел P1 Светол даб
Двокрилна P4/P1
со надсветло

Двокрилна P3/P3
со надсветло

Лизгачка

P4 со надсветло

P3 со надсветло

P1 со надсветло

2

Двокрилна P1/P1
со надсветло

Двокрилна P4/P1

1
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Модел P1 Избелен даб
P4

P3

Избелен даб (1)
Светол даб (2)
Венге (3)

Двокрилна P3/P3

Двокрилна P1/P1

P1

ИЗБОР НА ДЕКОР TREND/TERRA

3

МОДЕЛИ НА ВРАТИ

Модел P1 Венге
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СЕРИЈА H-TREND / H-TERRA
КРИЛО НА ВРАТАТА

H-TREND

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена AGB брава со
клуч. Рамен отсек, дебелина 38 mm,
завршно кантирано со ABS кант
лента. Рамот е изработен од МДФ со
дебелина 40 mm. Облогата е направена од HDF плочи со дебелина од 3
mm. Покриено е со заштитна претходно импрегнирана 3D фолија со
хоризонтална ориентација на годовите. Крилото на вратата е исполнето со натрон саќе или дрвена волна.

Основниот модел
на собна врата што
ги задоволува сите
вообичаени естетски
и функционални
барања. Крило на
вратата е исполнето
со натрон саќе.

ДОВРАТНИК

H-TERRA

Изработен е од медијапан со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За ѕидови со дебелина од 13
до 29 cm. За потесни ѕидови од 10 до
13 cm со перо первази од МДФ широк
70 mm. Опшивни лајсни (первази) од
МДФ широк 80 mm. Прилагодување
на рамката на вратата со дебелина
од 3 mm. Довратник покриен со претходно импрегнирана 3D фолија.

Подобрен основен
модел на собна врата
со полно крило - крило
е исполнето со дрвена
волна која обезбедува
дополнителна звучна и
топлинска изолација.

Шток за
подесување
Довратникот се
подесува за дебелина од 13-29 cm
и за потесни ѕидови од 10-13 cm. Со
посебно барање
довратникот може
да биде изработен
и за ѕидови подебели од 29 cm.

Бродска шарка
Преминувачка, самоподмачкувачка
шарка со топчести
лежишта со голема
носивост. На сите
модели на врата
се вградуваат по 3
шарки.

AGB брава со
клуч. Машински
вградена. Основниот модел не
содржи квака,
туку се порачува
одделно.

Дрвена волна
е она со што е исполнето
крилото на вратата со
внимателно одредена
густина со што се
постигнува идеален
однос на тежината и
цврстината. Прецизно
одредената густина
на дрвените влакна и
нивната специфична
ориентација се клучни
за дополнителната
топлинска и звучна
изолација која ја
обезбедува дрвената
волна.

Модел P1 Светол даб –H
Двокрилна P4/P1
со надсветло

Двокрилна P3/P3
со надсветло

Лизгачка

P4 со надсветло

P3 со надсветло

P1 со надсветло

2

Двокрилна P1/P1
со надсветло

Двокрилна P4/P1

1
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Модел P1 Избелен даб - H
P4

P3

Избелен даб (1)
Светол даб (2)
Венге (3)

Двокрилна P3/P3

Двокрилна P1/P1

P1

ИЗБОР НА ДЕКОР H-TREND/H-TERRA

3

МОДЕЛИ НА ВРАТИ

МоделP1 Венге – H

11

СЕРИЈА SOLID / STRONG
КРИЛО НА ВРАТАТА

SOLID

Универзално (лево/десно). Се испорачува
со вградена магнетна брава. Рамката
од серијата STRONG е отпорна на влага.
Рамен отсек, кантирано со ABS кант лента.
Рамот е изработен од МДФ со дебелина од
40 mm. Облогата е направена од HDF плочи.
Обложен е со CPL ламинатна фолија. Крилото на вратата е исполнето со натрон саќе
или дрвена волна.

Внатрешни врати со
зголемен степен на
површинска отпорност на гребнатини,
абење, цигари, хемикалии за домаќинство.

ДОВРАТНИК

STRONG

Изработен е од МДФ со
дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За
дебелина на ѕидот од 13 до
29 cm. За потесни ѕидови од
10 до 13 cm со перо первази од МДФ широки 70 mm.
Опшивни лајсни (первази)
од МДФ со ширина 80 mm.
Подесувачки дел на довратникот со дебелина од 6 mm.
Довратникот е покриен со
CPL ламинатна облога.

Внатрешни врати со SOLID конструкција
дополнително зајакнати со рамка отпорна на влага и полно крило – крилото е
исполнето со дрвена волна.

Модел P1 Бела

Дрвената волна е полнење на крилото со внимателно одредена густина,
со што се постигнува идеален сооднос
на тежина и цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна
и нивната специфична ориентација се
клучни за дополнителната топлинска
и звучна изолација што ја обезбедува
дрвената волна.

Модел P1 Rockwood

Модел P1 Cappuccino

Модел P1 Tabacco Орев
Двокрилна P4/P1
со надсветло

5

Лизгачка

4

P4 со надсветло

3

Двокрилна P3/P3
со надсветло

P3 со надсветло

P1 со надсветло

2

Двокрилна P1/P1
со надсветло

Двокрилна P4/P1

1

www.supporta.rs

Модел P1 Премиум Даб
P4

P3

Белa (1)
Rockwood (2)
Cappuccino (3)
Премиум Даб (4)
Tabacco Орев (5)
Графит (6)

Двокрилна P3/P3

Двокрилна P1/P1

P1

ИЗБОР НА ДЕКОР SOLID/STRONG

6

МОДЕЛИ НА ВРАТИ

Модел P1 Графит
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ФАРБАНИ ВРАТИ
КРИЛО НА ВРАТАТА

КОНСТРУКЦИЈА SOLID

Обоено со полиуретанска боја. Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена
магнетна брава. Рамката на крилото од
вратата е изработено од дрвен фриз. Крило е исполнето со натрон саќе или дрвена
волна. Облогата е направена од HDF плочи
со четири хоризонтални канелури. Крилото од вратата е обоено во три слоја. Сјај од
10-30 %. Висока отпорност на УВ зрачење

Внатрешна врата обоена со бела
полиуретанска боја. Рамката на
вратата е обложена со основа за
прајмер, што формира идеално
подготвена рамна површина
за фарбање. Рамката на вратата
е обоена во три слоја. Сјај од
10-30%. Висока отпорност на
УВ зрачење. Можност за избор
на RAL по желба на клиентот.

ДОВРАТНИК
Изработен од МДФ со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За дебелина на ѕидот од 13 до 29 cm и за потесни ѕидови од 10
до 13 cm. Опшивни лајсни, перо первази со
ширина 70 mm. Подесувачки дел на довратникот со дебелина од 6 mm. Довратникот

е обложен со прајмер, кој формира
идеално рамна површина подготвена
за бојадисување. Се испорачува со три самоподмачкувачки шарки и подготвителен
отвор за магнетен приемник.

КОНСТРУКЦИЈА STRONG
Внатрешни врати дополнително зајакнати со рамка отпорна
на влага и полно крило на
вратата – крилото на вратата е
исполнето со дрвена волна.

Дрвената волна e полнење на крилото на вратата со внимателно
одредена густина, со што се постигнува идеален сооднос на тежина и цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна
и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната
топлинска и звучна изолација што ја обезбедува дрвената волна.

Модел P1 Антрацит

Модел P1 Бела

www.supporta.rs

Двокрилна P4/P1
со надсветло

Двокрилна P3/P3
со надсветло

Двокрилна P1/P1
со надсветло

Двокрилна P4/P1

Двокрилна P3/P3

Двокрилна P1/P1

Лизгачка

P4 со надсветло

P3 со надсветло

P1 со надсветло

P4

P3

P1

МОДЕЛИ НА ВРАТИ

НА РАСПОЛАГАЊЕ Е ШИРОК
СПЕКТАР НА БОИ
ОД RALTON КАРТАТА
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ФУРНИРАНИ ВРАТИ

Бајц фурнир

КРИЛО НА ВРАТАТА
Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена магнетна брава, рамен
отсек. Рамката на крилото од вратата е
изработено од дрвен фриз.
Крило од вратата е исполнето со натрон
саќе или дрвена волна.

КОНСТРУКЦИЈА SOLID

Завршна обработка на разни видови природни дабови фурнири во
бои и лакови по желба.

Внатрешни врати со
зголемен степен на
површинска отпорност
на гребнатини, абење,
цигари, хемикалии за
домаќинство.

ДОВРАТНИК

КОНСТРУКЦИЈА STRONG

Подесувачки довратник изработен од
дрвен фриз обложен со HDF плоча и
обработен со дабов фурнир. Се испорачува со три самоподмачкувачки шарки
и подготвителен отвор за магнетен
приемник.

Внатрешни врати дополнително зајакнати
со рамка отпорна на
влага и полно крило
на вратата – крилото
на вратата е исполнето
со дрвена волна.

Дрвената волна
е полнење на крилото на вратата со внимателно одредена
густина, со што се постигнува
идеален сооднос на тежина и
цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна
и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна
изолација што ја обезбедува
дрвената волна.

Фурнир Рустик

Натур Фурнир

Рустик

Допир на природата
во вашиот дом.

Рустик

www.supporta.rs

Рустик
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СИГУРНОСНИ ВРАТИ
КРИЛО НА ВРАТАТА
Облога на рамката и крилото на вратата во
декор од понудените собни врати. Крилото
е исполнето со камена волна поради подобра звучна и топлотна изолација. Крилото
е изработено од двоен лим со уцврстувања.
Рамот на крилото е изработен од INOX.
Обложено со CPL ламинатна фолија.

ДОВРАТНИК
Облогата на довратникот ја покрива целата дебелина на ѕидовите така што облогата и украсните перваз лајсни се видливи
и однадвор и одвнатре. Обложено со CPL
ламинатна фолија. Облогата на довратникот и крилата се со декори на понудените
собни врати.

ИЗБОР НА ДЕКОР
Декорите понудени за собните
врати од серијата SOLID и STRONG:
Rockwood, Cappuccino, Премиум Даб,
Tabacco Орев, Графит. Можност за
изработка со фурнирана облога на
крилото.

Фурнирана облога
на крилото на вратата

Rockwood

Cappuccino

КАРАКТЕРИСТИКИ
• Облога на довратникот и крилото
во декорите на понудените
собни врати.
• Рамот е изработен од INOX.
Може да се пластифицира во
саканата боја.
• 14 точки за заклучување.
• Облога на довратникот што ја
покрива целата дебелина на ѕидот.
• Крилото е изработено од двоен
лим со зацврстувачи. Крилото е
исполнето со камена волна.
• Паѓачки праг.
• Cipierre систем за заклучување.
• Зајакнување против кражба
околу бравата.
• Cipierre шпиунка.
• Ноќно резе.

Tabacco Орев

Графит

www.supporta.rs

Премиум Даб
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ИЗБОР НА ОКОВ
КВАКИ

Victoria Black

Lira

Carima

Clio

Gray

Teres

Norma

AGB магнетна брава

Брава за влезни врати

AGB брава

Хотелска брава

Шарка за влезна врата

Шарка inоx

Црна шарка

AGB шарка

БРАВИ И ШАРКИ

ЦРН ОКОВ

AGB магнетна брава

Квака и ноќен затворач за влезна врата

Надворешна квака за
влезна врата

Магнетен прифаќач

Шарка

www.supporta.rs

Квака Victoria
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СЕРТИФИКАТИ
СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ ISO 9001
Меѓународен стандард за Системот за
менаџмент на квалитет (QMS), која го
издава Меѓународната организација за
стандардизација (ISO). Системот за квалитет е управувачки систем, кој доведува
до остварување на поставените цели во
поглед на квалитетот на работење и нудењето услуги.

СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ
Извештај за испитување DSM-0012/17; Извештај за испитување DSM-0013/17
Извештај за испитување DSM-00153/17; Извештај за испитување DSM-00154/17

СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА
ИСПИТУВАЊЕ НА ЗВУЧНИТЕ ИЗОЛАЦИОНИ МОЌНОСТИ
Извештај за испитување LAV 6497/21

СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ПОЖАР НА
ЕДНОКРИЛНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ВРАТИ ЗА 30
МИН
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