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ЗА НАС

Ролпласт е създадена през 2000 година като фирма, занимаваща се с производство и продаж-
ба на външни и вътрешни щори. За 14 години Ролпласт успешно се превърна в един от водещите 
производители на врати, прозорци и щори в Европа. Фирмата има производствена база с обща 
площ от 15 000 m2. Строежът стартира през 2008 г., като за планираната инвестиция от 72 млн. лв. 
Ролпласт получи сертификат за Инвеститор клас А, както и приз за Инвеститор на годината в облас-
тта на преработващата промишленост за 2009 година. 

В базата са обособени следните производствени цехове:

• PVC прозорци и врати 
• Външни щори и гаражни врати 
• Вътрешни щори и мрежи против насекоми
• Стъклопакети и обработка на стъкло
• Алуминиеви прозорци и врати 
• Дървени интериорни врати 
• Фолиране на PVC и AL профили

Екипът на Ролпласт има за основна цел производството на богата гама от качествени 
продукти, с които да отговорим на изискванията на всеки клиент. Стремим се да осигурим 
отлично обслужване от компетентната консултация до изрядния монтаж и следпродажбе-
ния сервиз. Ролпласт е одитирана и сертифицирана по международната система за упра-
вление на качеството ISO 9001:2008 и системата за управление на информационната сигур-
ност ISO 27001:2005.

* Костинброд, Индустриална зона

Цех за производство на стъклопакети и обработка на стъкла Цех за производство на PVC врати и прозорци
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Прозорците оформят фасадата на всеки дом, както 
никой друг строителен елемент. Именно те създават, 
на първо място, стила на дома. Важни елементи са 
големината, пропорциите, формата и цветовете. Ос-
вен в стандартните правоъгълни форми прозорците 
могат да бъдат създадени в почти неограничено раз-
нообразие от форми.

ПРОЗОРЦИ

1. ЗА ПОДОБРА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
При въпроси за енергийна ефективност и 

топлоизолация на сградите, особенно внима-
ние се обръща на прозорците, защото през тях 
преминават до 40% от топлинните загуби.

От 2014, действащите европейски норми, 
изискват коефициентa на топлопреминаване 
на прозореца да бъде под 1.4 W/m2K. Предвид 
това, Ролпласт предлага различни продукти, ко-
ито достигат показатели от 0.8 W/m2K (Ролпласт 
престиж) до 1.4 W/m2K (Ролпласт стандарт ).

Друг много важен елемент е стъклопакета, 
който заема 80% от площа на прозореца – за по-
добра топлоизолация, ние предлагаме троен 
стъкопакет плюс high selective дистанционер.
За повече информация виж таблицата по-долу 
и стр. 4-15

2. ЗА ПОДОБРА ШУМОИЗОЛАЦИЯ
Напрегнатият живот и автомобилният тра-

фик в големия град ни карат все повече да об-
ръщаме внимание на един сериозен фактор –
шума, от който зависи ежедневния ни комфорт 
и здраве. 

Един от факторите за спокойната и безшум-
на среда на обитаване е добрата шумоизолация 
на фасадата, която до голяма степен зависи от 
избора на остъкляване. Ролпласт предлага ши-
рока гама от различни комбинации на стъкла, 
като най-стандартния стъклопакет от 24 mm, 
постига 31 dB. Добър избор за спасение от непо-
носим шум са прозорците „Ролпласт гард”, със 
стъклопакети, които отразяват от 34 до 41 dB.

Много важни за повишаване на шумоизо-
лацията са и следните елемени: наличие на 
тройно гумено уплътнение на касата, подбор 
на подходяща комбинация от стъкла, добро 
уплътнение с монтажна пяна и последващите 
довършителни дейности.
За повече информация – стр. 6, 13 и 15.

3. ЗА ПОДОБРА СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Слънцезащитата на едно помещение може 

да се постигне с няколко различни продукта- 

ЗАЩО СМЕНЯМЕ ПРОЗОРЦИТЕ?
външни шори, външни капаци,  вътрещни щори 
и стъклопакети с високоенергийно покритие.

Външни ролетни щори – ефективно реше-
ние на проблема със слънчевите лъчи. Ролпласт 
предлага широка гама от продукти и цветове 
за всеки вкус и стил. За повече информация –
стр. 42-45. 

Капаци – предпазват прозорците от атмос-
ферните влияния, като съществременно при-
дават на фасадата индивидуален стил. За пове-
че информация – стр.  46.

Вътрешни щори – вътрешните щори са до-
бро решение за слънцезащита, което съответно 
може да се съчетае с актуалния дизайн и визия 
на дома Ви. За повече информация – стр. 47-54.

Стъклопакети – стъклопакет с едно висо-
коенергийно стъкло, притежава най-добрите 
показатели за слънцезащита, подходящ както за 
южни така и за западни изложения. 
За повече информация – стр. 12-13.

4. ЗА ПО ДОБРА СИГУРНОСТ
Статистиката показва, че най-честите опити 

за взлом са именно през прозорците. Ролпласт 
предлага продукти с базово ниво на сигур-
ност WK1, с минимум 2 или 3 секюрити точки и 
дръжка hoppe secustik. 

За по-висока степен на сигурност, ние пре-
поръчваме секюрити обков с ниво на сигур-
ност WK2, дръжка hoppe secustik и поне едно 
от стъклата в стъклопакета да е ламинирано 
стъкло 4.4.2.

Допълнителни елементи за повишаване ни-
вото на сигурност са външните щори и капаци-
те. За повече информация – стр. 17-18.

5. ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ
Не на последно място, много хора подменят 

прозорците си изцяло поради причини свър-
зани с архитектурата и дизайна. Те имат специ-
фични изисквания към форма, цвят, декорации 
и др. Ние можем да отговорим на тези изисква-
ния с богата гама продукти. За повече информа-
ция – стр. 16-19.

Профил
Обков 

Winkhous
Стъклопакет

Топлопроводи 
мост Uw

Коефицент 
Uw сравнение

Шумозащита
Оскъпяване 

%

Rollplast Standart 70 ProPilot 24 mm 1.4 W/m2K - 31 dB -

Trocal Classic 76 ActivePilot 40 mm 0.9 W/m2K 36% 35 dB 24%

Trocal Prestige 88+ ActivePilot 50 mm 0.8 W/m2K 43% 36 dB 50%
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РОЛПЛАСТ ЕНЕРДЖИ СЕЙВ 
РОЛПЛАСТ ЕНЕРДЖИ СЕЙВ ПЛЮС

 ○ ПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ
Този прозорец притежава много добри топлоизолационни харак-

теристики. Препоръчва се за северни и източни изложения поради 
спецификата на стъклопакета, с който се изработва. Не е подходящ за 
южни и западни изложения, ако няма допълнителна слънцезащита, 
защото през горещите летни дни слънчевите лъчи, проникващи през 
стъклото, могат значително да затоплят жилището.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 ○ топлоизолация – Uw – от 0.9 до 1.6 W/m2K; 
○ шумоизолация – от 31 до 41 dB; 
 ○ тристранно регулируем обков с базисна степен на сигурност 
 (WinkHaus, Германия); 
 ○ възможност за скрит обков;
 ○ стоманени профили в PVC профилите за допълнителна устойчи-  

вост на деформации;
 ○ цветово разнообразие – фолиране на профилите по каталог и въз-

можност за алуминиева капачка, боядисана по RAL или фолирана;
  ○ избор на цвят по каталога на RAL за алуминиевите профили и 

боядисване в дървесни декори;
 ○ соларен фактор - 49% или 62%;
 ○ секюрити дръжки Hoppe Secustik;
 ○ газ аргон – серийно.

Прозорец енерджи сейв е комбинация от:
 ○ PVC профил Rollplast 70 mm, PVC профил Trocal 76 mm, AL профил с прекъснат термомост Etem E-45;
○ двоен стъклопакет с дебелина 24 mm и 32 mm от бяло флоатно стъкло 4 mm (или 6 mm) и едно 

нискоемисийно стъкло с меко покритие 4 mm (Guardian Europe).

Прозорец енерджи сейв плюс е комбинация от:
○ PVC и AL профили, посочени по-горе;
○ троен стъклопакет с дебелина 34 mm или 40 mm от едно бяло флоатно стъкло 4 mm (или 6 mm) и 

две нискоемисийни стъкла с меко покритие 4 mm (или 6 mm) (Guardian Europe) и газ аргон.

Нискоемисийно покритие – PREMIUM
Измерванията показват, че най-голямата част от топлинни-

те загуби през прозореца, при двоен стъклопакет (близо 2/3), 
се дължат на топлинно излъчване. Останалата 1/3 от загубата 
на топлина се разпределя между топлопроводимост и кон-
векция. Нискоемисийното стъкло с меко покритие е констру-
ирано така, че да пропуска светлина и късовълнова инфрачер-
вена енергия, като отразява инфрачервените лъчи обратно 
към помещението. По този начин помещението се нагрява, а 
топлинните загуби намаляват.

Благодарение на двете отделни, херме-
тически изолирани камери и стъклата с 
нискоемисийни покрития се намаляват 
загубите от топлоотдаване в тройния 
стъклопакет.

Устойчив горен слой
Метал

Устойчив долен слой

Стъкло
Схема на нискоемисийно стъкло

РОЛПЛАСТ ТЕРМО РЕФЛЕКТ
РОЛПЛАСТ ТЕРМО РЕФЛЕКТ ПЛЮС

 ○ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННОТО РЕШЕНИЕ
Този продукт включва предимствата на прозорец Енерджи сейв, но 

благодарение на допълнителното покритие на външното стъкло нама-
лява проникването на слънчевата топлина в жилището. Това води до 
приятна вътрешна среда, както и до намаляване разходите за клима-
тизация в летните дни. Този прозорец е подходящ за южни и западни 
изложения, където има силно слънцегреене и предотвратява загрява-
нето на сградата. Ролпласт предлага пет вида високоенергийни стък-
ла – неутрално, зелено, синьо, сиво и бронзе. Чрез цветните високое-
нергийни стъкла фасадата на жилището отвън променя своя облик, а 
отвътре, в помещението, цветовият фон остава неутрален.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 ○ топлоизолация – Uw – от 0,9 до 1,6 W/m2K;
○ шумоизолация – от 31 dB до 41 dB;
○ тристранно регулируем обков с базисна степен на сигурност 

(WinkHaus, Германия);
 ○ възможност за скрит обков;
 ○ стоманени профили в PVC профилите за допълнителна устойчивост 

на деформации;
 ○ цветово разнообразие – фолиране на профилите по каталог и въз-

можност за алуминиева капачка, боядисана по RAL или фолирана;
 ○ избор на цвят по каталога на RAL за алуминиевите профили и боя-

дисване в дървесни декори;
○ соларен фактор – 38% или 42%;
○ секюрити дръжки – Hoppe Secustik; 
○ газ аргон – серийно.

Прозорец термо рефлект е комбинация от:
 ○ PVC профил Rollplast 70 mm, PVC профил Trocal 76 mm, AL профил с 

прекъснат термомост Etem E-45;
○ двоен пакет с дебелина 24 mm от високоенергийно стъкло Clima Guard 

Solar 4 mm (Guardian Europe), бяло флоатно стъкло 4 mm и газ аргон. 

Прозорец термо рефлект плюс е комбинация от:
○ PVC и AL профили, посочени по-горе;
○ троен стъклопакет с дебелина 34 mm или 40 mm от високоенергийно стъкло Clima Guard Solar 

4 mm, бяло флоатно стъкло 4 mm, нискоемисийно стъкло с меко покритие 4 mm и газ аргон 
(функционалните стъкла са произведени от Guardian Europe).

Високоенергийното стъкло Clima Guard Solar е плоско стъкло с изклю-
чително фино покритие, което може да бъде прозрачно или в цвят. Благода-
рение на това стъклото осигурява висока пропускливост на светлина (66%), 
отлична термоизолация и предпазване от слънчевата топлина. Измерва-
нията показват, че ако стандартно остъкляване с две бели флоатни стъкла 
пропуска около 80% от слънчевата енергия, то стъклопакет, изработен с ви-
сокоенергийно стъкло, пропуска между 25 и 42% слънчева енергия. 

Стъкла с магнетронни (меки) покрития

Схема на високоенергийно стъкло

Сребро
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РОЛПЛАСТ ГАРД 

 ○ ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ
Този прозорец съчетава в себе си отлична топлоизолация и си-

гурност срещу лесно проникване в жилището. Подходящ е за къщи 
и ниски етажи на жилищни кооперации, където опасността от про-
никване с взлом през прозореца е значително по-голяма. Този про-
зорец се препоръчва от застрахователни и охранителни фирми!

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 ○ топлоизолация – Uw – от 0.9 до 1.6  W/m2K;  
 ○ шумоизолация – до 34 до 41 dB;
 ○ тристранно регулируем обков със степен на сигурност WK2, 

съгласно DIN V EN V 1627-1630 (WinkHaus, Германия);
 ○ стоманени профили в PVC профилите за допълнителна устой-

чивост на деформации;
 ○ цветово разнообразие – фолиране на профилите по каталог 

и възможност за алуминиева капачка, боядисана по RAL или 
фолирана;

 ○ избор на цвят по каталога на RAL за алуминиевите профили и 
боядисване в дървесни декори;

 ○ соларен фактор – 38% или 63%;
 ○ секюрити дръжки – Hoppe Secustik с бутон или ключ;

 ○ газ аргон – серийно.  
Прозорец гард е комбинация от:
 ○ PVC профил Rollplast 70 mm, PVC профил Trocal 76 mm, PVC профил Trocal 88 mm, AL профил с 

прекъснат термомост Etem E-45, AL профил с прекъснат термомост Alumil S60
○ стъклопакет с дебелина 32 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm и 50 mm от високоенергийно или ниско-

емисийно стъкло 4 mm (Guardian Europe), бяло ламинирано стъкло и газ аргон. Ламинираните 
стъкла могат да бъдат с покрития (нискоемисийни или високоенергийни), което допълнително 
подобрява функциите им.

РОЛПЛАСТ ПРЕСТИЖ

 ○ УНИКАЛНОТО РЕШЕНИЕ
С уникалните си характеристики този прозорец може да бъде 

използван в строителството на нискоенергийни сгради и „пасив-
ни къщи“.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 ○ топлоизолация – Uw – 0.9 до 1.6 W/m2K;
 ○ шумоизолация – от 35 до 47 dB;
 ○ тристранно регулируем обков с базисна степен на сигурност 

(WinkHaus);
 ○ стоманени профили в PVC профилите за допълнителна устой-

чивост на деформации;
 ○ цветово разнообразие – фолиране на профилите по каталог 

и възможност за алуминиева капачка, боядисана по RAL или 
фолирана;

 ○ избор на цвят по каталога на RAL за алуминиевите профили и 
боядисване в дървесни декори;

 ○ соларен фактор – 38% или 50%;
 ○ секюрити дръжки – Hoppe Secustik;
 ○ газ аргон – серийно.

Прозорец престиж е комбинация от:
 ○ PVC профил Rollplast 70 mm, PVC профил Trocal 76 mm, PVC профил Trocal 88 mm, AL профил с 

прекъснат термомост Etem E-45, AL профил с прекъснат термомост Alumil S60;
○  стъклопакет с дебелина 24 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm и 50 mm от високоенергийно стък-

ло Clima Guard Solar 4 mm (Guardian Europe),  бяло флоатно стъкло 5 mm, нискоемисийно стъкло 
с меко покритие 4 mm (Guardian Europe) и газ аргон. 

За пасивни къщи (passive house) ние препо-
ръчваме прозорци Ролпласт Престиж със стъкло-
пакет 50 mm, изработен с PVC дистанционер High 
selective. 

ПРОТИВОВЗЛОМНА ЗАЩИТА
В повече от 80% от случаите, крадците влизат през про-
зорците и балконските врати. Подсигурените прозорци и 
врати, спомагат за значителното намаляване на риска от 

влизане с взлом.

ВИДОВЕ СИГУРНОСТ СПОРЕД ВИДА ОБКОВ 
НА ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ

WK1 Непредумишлен взлом
– Използвана физическа сила

WK2 Непредумишлен взлом
– Използвани инструменти

WK3 Предумишлен взлом
– Използвани специални инструменти

Източник: Проучване на полицията в Кьолн 2011
www.polizei-koeln.de

Видове взлом през прозореца и балконските врати:

Произведените според стандарта WK2 прозорци, предлагат добра 
защита срещу взлом.

77% с инструмент 6% чрез счупване 
на стъклото 2% други15% отворен по хори-

зонталата прозорец
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МАТЕРИАЛ

СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ 

ГАРАНЦИЯ/МОНТАЖ

СТЪКЛОПАКЕТИ

ЦВЯТ НА УПЛЪТНЕНИЯТА

СРЕДНО УПЛЪТНЕНИЕ

ЦВЯТ

КАСА+КРИЛОРА
ЗМ

ЕР
И

 Н
А

П
РО

Ф
И

Л
А

:

СИГУРНОСТ

ШУМОЗАЩИТА

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ 

Uw = 1.3-0.95 W/m2K

TROCAL 
ECONOMY 70

34-44 dB

базисна

118 mm

бял

не

сив

24 mm

5 г.

Uw = 1.9-1.4 W/m2K

ETEM E45

34-42 dB

базисна + WK2

110 mm

по RAL

да

черен

24 mm/36 mm/40 mm

5 г.

Uw = 0.8 W/m2K

ALUMIL S 60

34-46 dB

базисна + WK2

102 mm

по RAL

да

черен

50 mm

7 г.

Uw = 1.3-0.95 W/m2K

ROLLPLAST
STANDART 70

31-44 dB

базисна

109 mm

бял, златен дъб и орех

не

сив/черен

24 mm

5 г.

Uw = 1.2-0.9 W/m2K

TROCAL
CLASSIC 76 

34-44 dB

базисна + WK2

116 mm

бяло + 4 цвята

да (на крилото)

сив/черен

30 mm/46mm

5 г.

Uw = 0.95-0.8 W/m2K

TROCAL 
PRESTIGE 88+

34-46 dB

базисна + WK2

КАСА ШИР./ ВИСОЧ. 70 mm/68 mm 60 mm/58 mm77 mm/58 mm70 mm/60 mm76 mm/67 mm88 mm/78 mm

116 mm

бяло + 4 цвята

да

сив/черен

40 mm/50 mm

7 г.

КРИЛО ЕЛЕГАНС – ––дада–

АЛУМИНИЕВА КАПАЧКА да/RAL/фолио ––неда/RAL/фолиода/RAL/фолио
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АЛУМИНИЕВА КАПАЧКА

МАТЕРИАЛ

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ

ГАРАНЦИЯ/МОНТАЖ

СТЪКЛОПАКЕТИ

ЦВЯТ НА УПЛЪТНЕНИЯТА

СРЕДНО УПЛЪТНЕНИЕ

ЦВЯТ

КАСА+КРИЛО

КАСА 
ШИР./ ВИСОЧ.

РА
ЗМ

ЕР
И

 Н
А

П
РО

Ф
И

Л
А

:

СИГУРНОСТ

ШУМОЗАЩИТА

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ –

TROCAL 
PREMILINE

–

базисна

70 mm/61 mm

137 mm

не

сив/черен

24 mm

5 г.

да/RAL/фолио

Uw = 1.5-1.2 W/m2K

TROCAL 
PREMIDOOR 70

32-39 dB

базисна

168 mm/65 mm

188 mm

не

сив/черен

24 mm/36 mm

7 г.

да/RAL/фолио

–

ALUMIL M9800

30-36 dB

базисна

50 mm/80 mm

100 mm

по RAL

не

черен

24 mm/32 mm

5 г.

–

–

ЕТЕМ Е1600

–

–

40 mm /44 mm

99 mm

по RAL

не

черен

4 mm/18 mm

5 г.

–

Uw – до 4.1 W/m2K

ЕТЕМ Е52

–

–

93 mm/44 mm

133 mm

по RAL

не

черен

18 mm/24 mm

5 г.

–

Uw – 1.79 W/m2K

ALUMIL M300

32-39 dB

базисна

143 mm/60 mm

157 mm

по RAL

не

черен

24 mm/46 mm

7 г.

–

Uw – до 0.8 W/m2K

TROCAL 
PREMIDOR 88+

34-36 dB

базисна

207 mm/65 mm

180 mm

бял, златен дъб,
тъмен дъб, махагон 

и орех

да

сив/черен

40 mm/50 mm

7 г.

да/RAL

златен дъб,
тъмен дъб, махагон 

и орех

златен дъб,
тъмен дъб, махагон 

и орех
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СТЪКЛОПАКЕТИ

Стъклопакетът е конструкция от две или по-
вече стъкла, между които има въздушно прос-
транство, образувано от различни по размер 
дистанционери и затворено херметично. 

За да е с добри технически показатели един 
стъклопакет трябва да има две степени на уп-
лътнение. Двубариерният стъклопакет се със-
тои от дистанционерна рамка, напълнена с 
адсорбент (молекулярно сито), върху която дву-
странно се полага бутил, служещ като бариера 
против преминаване на водни пари (първа сте-
пен на уплътнение). Втората бариера е външно-
то уплътняване на пространството между стък-
лата и дистанционера с полисулфид.

Дистанционерът служи за разделяне на 
определено разстояние на стъклата, а затво-
рената вътре заедно с въздуха влага при про-
изводството на стъклопакета се поглъща от 
адсорбента, с който е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет не 
може да проникне вода отвън и не може да се 
образува конденз между стъклата.

Стъкопакетът е около 80% от площта на це-
лия прозорец и най-много влияе върху изола-
ционните характеристики на прозореца – то-
плоизолация U (W/m2K), шумоизолация R (dB), 
слънцезащита или соларен фактор g (%), свет-
лопропускливост (%).

двоен стъклопакет троен стъклопакет

СТЪКЛОПАКЕТИ

Конструкция Вид стъклопакет Размер, mm

Ug 
коефициент 

(W/m2K), с 
въздух

Ug 
коефициент 

(W/m2K), с газ 
аргон

Rw, шумо- 
изолация 

(dB)

Пропускане 
на ултравио- 
летови лъчи 

UV, %

Соларен 
фактор, %

Светлопро- 
пускливост, %

Отражение, %

ЕДИНИЧНО БЯЛО 
СТЪКЛО 4 5.8 - 23 69 86 90 8

БЯЛО/БЯЛО 24 2.7 2.6 30 54 77 81 15

БЯЛО/
НИСКОЕМИСИЙНО 24 1.4 1.1 30 34 62 79 12

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО/    
ЛАМИНИРАНО 24 1.4 1.1 35 3 42 66 26

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО/
БЯЛО 24 1.3 1.0 30 25 42 66 26

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО        
/БЯЛО/       

НИСКОЕМИСИЙНО

32 1.0 0.8 32 15 38 60 29

36 0.9 0.7 32 15 38 59 29

40 0.8 0.6 35 15 38 60 29

44 0.7 0.5 35 15 38 60 29

51 0.7 0.5 35 15 38 60 29

НИСКОЕМИСИЙНО    
/БЯЛО/     

НИСКОЕМИСИЙНО

32 1.1 0.8 32 20 49 71 15

36 0.9 0.7 32 20 49 71 15

40 0.8 0.6 35 20 49 71 15

44 0.8 0.6 35 20 49 71 15

51 0.7 0.5 35 19 49 71 15

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЪКЛОПАКЕТА:
 ○ Коефициент на топлопреминаване (Ug) – 

показва количеството топлина, което преми-
нава за единица време през 1 m2 остъклена 
повърхност при температурна разлика от 1К 
между граничещия със стъклото стаен въздух 
и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Това 
е най-важната техническа характеристика за 
един стъклопакет. Колкото по-малка е тази 
стойност, толкова по-малки са загубите на то-
плина и по-малки разходите за отопление. 

 ○ Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва 
звуковата изолация на стъклопакета. Колкото 
по-висока е стойността на този индекс, толко-
ва по-добра е шумоизолацията. 

 ○ UV (%) – преминаване на вредни ултравиоле-
тови лъчи, водещи до избледняване на боите 
и причиняващи рак на кожата.  

 ○ Соларен фактор (%) – сумата от директно 
преминалата енергия и онази част от аб-
сорбираната от стъклото енергия, която се 
излъчва от остъкляването към вътрешното 
пространство.
Колкото по-голямо е директното отразяване 
на слънчева енергия от стъклото, толкова по-
нисък е солар-ният фактор и по-малки разхо-
дите за климатизация през летните месеци.  

 ○ Светлопропускливост (%) – преминаване 
на видима светлина (естествено осветление). 
Колкото е по-малка стойността в %, толкова 
по-тъмно е в помещението.

 ○ Отражателност (%) – количеството на отра-
зената светлината от стъклопакета. Колкото 
по-голям е (%) на отражателност на стъклото 
толкова по-голяма е и неговата огледалност.
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HIGH SELECTIVE ДИСТАНЦИОНЕР
High selective дистанционер

High selective дистандионер или „топъл кант” 
за стъклопакети се употребява, когато вместо 
масово използвания алуминиев дистанционер, 
се използва такъв с подобрени топлоизолаци-
онни характеристики. High selective дистанци-
онера на Ролпласт е от PVC или неръждаема 
стомана, поради факта, че тези материали са 
с по-малка топлопроводимост. При прозорци 
със стъклопакети high selective дистанционер 
може да се постигне намаляване на коефици-
ента на топлопреминаване с около 7%, като съ-
щевременно се намали риска от образуване на 
конденз по ръбовете на стъклото.

С използването на дистанционери се намя-
лява риска от образуването на конденз и мухъл 
по вътрешната страна на прозорците.

ШУМОИЗОЛАЦИЯ
Наред с топлоизолационните свойства на 

стъклопакетите и защитата от проникване с 
взлом, шумоизолацията е много важна и все 
по-актуална характеристика на стъклата и стък-
лопакетите, като материали в съвременното 
строителство. Шумоизолацията на стъклопакета 
е показател за степента на поглъщане на звуко-
вите вълни. Акустичните свойства на даден про-
зорец се измерват със стойноста на шумоизола-
цията Rw в dB (логаритмична децибелна скала).

Важно е да се знаят процентите, с които на-
малява шума при конкретни стойности на шу-
моизолацията:

 ○ 3 dB – едва доловим шум
 ○ 10 dB – шумът намалява с 50%
 ○ 20 dB – шумът намалява с 75%
 ○ 30 dB – шумът намалява с 88%
 ○ 40 dB – шумът намалява с 94%

Добра звукова изолация се постига чрез:
 ○ несиметрична композиция на стъклата – 

комбинацията от стъкла с различна дебели-
на (напр. 5+4 mm) води до по-добро поглъ-
щане на резонансните трептения;

 ○ ширина на газовото пространство – колкото 
по-голямо е разстоянието между стъклата, 
толкова по-висока шумоизолация;

 ○ използване на ламинирани стъкла и такива 
със специални шумопоглъщащи фолиа;

 ○ използване на инертни газове (аргон, крип-
тон) в стъклопакетите подобрява шумо- и то-
плоизолацията.

ОСТЪКЛЯВАНЕ ФОЛИО ДЕБЕЛИНА ГАЗ
ШУМОИЗО

ЛАЦИЯ  DB 

ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

4 / 16 / 4 24,00 Argon 31
4 / 15 / 5 24,00 Argon 35
4 / 14 / 6 24,00 Argon 35
4 / 12 / 8 24,00 Argon 36
6 / 12 / 6 24,00 Argon 33
6 / 12 /  33.1 PVB 24,00 Argon 35
4 / 12 / 44.2 PVB 24,76 Argon 37
33.1 / 12 / 33.1 PVB 24,76 Argon 36

4 / 16 / 44.2 SR 29,00 Argon 39
6 / 16 / 44.2 SR 33,00 Argon 41
8 / 18 / 44.2 SR 33,00 Argon 42
10 / 16 / 44.2 SR 35,00 Argon 44

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

4 / 12 / 4 / 12 / 4 36,00 Argon 32
4/ 12 / 5 / 12/ 4 36,00 Argon 33
6/ 10 / 4 / 10/ 6 36,00 Argon 35
4 / 12 / 4 / 12 / 4 36,00 Argon 32
4 / 10 / 4 /12/ 33.1 PVB 36,00 Argon 34
33.1 / 10 / 4 / 10 / 33.1 PVB/PVB 36,00 Argon 35
4 / 10 / 4 / 12 /33.1 SR 36,00 Argon 36
4 / 16 / 4 / 16 / 4 44,00 Argon 32
4/ 16 / 5 / 16 / 4 44,00 Argon 34
6 / 14 / 4 / 16 / 4 44,00 Argon 34
6 / 12 / 4 / 12 / 10 44,00 Argon 38
6 / 14 / 4 / 14 / 6 44,00 Argon 36
8 / 16 / 4 / 16 / 6 50,00 Argon 37
4 / 14 / 4 / 16 / 33.1 PVB 44,38 Argon 37
4 / 14 / 4 / 14 / 44.2 PVB 44,76 Argon 37
6 / 12 / 6 / 12 / 44.2 PVB 44,76 Argon 39
8 / 12 / 6 / 12 / 33.1 PVB 44,38 Argon 40
8/ 14 / 4 / 14 / 55.2 PVB 50,76 Argon 42
33.1 / 14 / 4 / 14 / 33.1 PVB/PVB 44,76 Argon 38
44.2 / 12 / 4 / 14 / 33.1 PVB/PVB 45,14 Argon 39
44.2 / 12 / 6 / 10 / 44.2 PVB/PVB 44,00 Argon 40
55.2 / 12 / 6 / 12 / 44.2 SR/SR 49,52 Argon 47
6 / 12 / 6 / 12 / 44.2 SR 44,76 Argon 41
8 / 12 / 4 / 12 / 44.2 SR 45,00 Argon 42
8 / 12 / 5 / 12 / 44.2 SR 46,00 Argon 43

На база европейските стандарти, Ролпласт препоръчва за жилищни сгради, училища и болници в близост 
до натоварени улици и оживени кръстовища да се използват прозорци с шумоизолация  37-39 dB, а за такива 
в близост до магистрали, летища и индустриални райони, шумоизолацията на прозорците да бъде 41-44 dB.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
Формула за определяне коефициента на топлопреминаване на готов продукт Uw

Ag x Ug + Af x Uf + Ig x Ψg

Ag + Af 
Uw = (1)

Uw – коефициент на топлопреминаване на прозореца
Ug – коефициент на топлопреминаване на стъклопакета
Uf – коефициент на топлопреминаване на профила (каса и крило)
Ψg– линеен коефициент на топлопреминаване на дистанционера
Ig – обща дължина на дистанционера
Ag – обща площ на стъклото
Af – площ на профила (каса и крило)

Uw – се пресмята по формула (1)
Ug – се предоставя от производителя на стъкла
Uf – се предоставя от производителя на профили

Коефицентът на
топлопреминаване Uw,

W/m2k, в зависимост 
от избора на 

дистанционер

Двоен 
стъклопакет

Ug = 1.1 W/m2k

Троен стъклопакет
Критична външна температура за образуване на конденз

при стайна температура = 20°С, влажност на въздуха = 50%

Ug = 0.7 W/m2k Ug = 0.6 W/m2k Ug = 0.5 W/m2k
Двоен стъклопакет

24 mm,
Ug = 1.1 W/m2k

Троен стъклопакет
36 mm, 

Ug = 0.7 W/m2k

Троен стъклопакет
44 mm,

Ug = 0.6 W/m2k

Троен стъклопакет
51 mm, 

Ug = 0.5 W/m2k
Алуминиев 

дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

Алуминиев 
дистан- 
ционер

High 
Selective

PVC прозорци 88 mm 
Uf = 1.0 W/m2k

– – – – 0,96 0,85 0,90 0,78 – – – – -6 -16 -6 -16

PVC прозорци 70 mm 
Uf = 1.3 W/m2k

1,40 1,30 1,10 1,00 – – – – -2 -10 -5 -14 – – – –

Алуминиеви прозорци
Uf = 1.8 W/m2k

1,60 1,50 1,30 1,20 – – – – -2 -10 -6 -18 – – – –
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ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ШПРОСИ 
Външните декоративни шпроси са с размери: 

26 mm, 35 mm и 50 mm. На склад се поддържат в 
бял цвят, златен дъб, орех, махагон и тъмен дъб. 
Шпросите могат да бъдат от PVC или алуминиев 
материал. За външната страна на прозореца се 
препроръчват алуминиеви шпроси.

Декоративна шпроса 8 mm
Налични цветове: бял, златен, сребро, 
сребро мат

Декоративна шпроса 18 mm
Налични цветове: бял, златен дъб, 
тъмен дъб, махагон, орех, бор

Декоративна шпроса 26 mm
Налични цветове: бял, златен дъб, орех

 ○ Увеличава функционалната сигурност, при 
прозорци с нови (дебели) уплътнения, изкри-
вени прозорци или при прозорци изложени 
на силен вятър.

Позволява широчина на отварянетон (“кипва-
нето”) от минимум 35 mm до пълното отваряне 
от 140 mm.  
 ○ Пет възможни степени на фиксиране на отва-

рянето по хоризонталата („кипването”). 
 ○ Без тряскащи се прозорци, оставени отворе-

ни, по хоризонталата.

Натурална вентилация за по-здравословен 
въздух в помещенията.

ДЕКОРАЦИЯ НА ПРОЗОРЕЦА

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ШПРОСИ 
Вътрешните декоративни шпроси са аксесоар към прозореца и придават индивидуален стил и 

естетика. Те се закрепват към дистанционерната рамка на стъклопакета и се предлагат в различни 
размери и цветове. С помощта на допълнителни елементи могат да се проектират различни фигу-
ри: кръстове, ромбове, „слънца” и др. 

ОБКОВ ЗА ПРОЗОРЦИ
Основните характеристики, които опре-

делят един обков като качествен са дългият 
му експлоатационен период и безпроблемно 
функциониране, осигуряване на предписаното 
от производителя на профила притискане на 
крилото към касата и възможността за регули-
рането му във всички посоки след монтажа.

За качеството на затваряне на своите про-
зорци „Ролпласт” се е доверила на германския 
производител WINKHAUS. Обковите от сис-
темата activPilot, са сертифицирани според 
Европейската норма QM 328 [съдържаща EN 
13126-8 (тестове за издръжливост на едноо-
сови и двуосови обкови) и EN 1191 (тестове за 
издръжливост на прозорци и врати)]. 
Долна панта крило:
 ○ за ляво и дясно приложение;
○ регулиране по височина ±3 mm;
 ○ опционално се доставя с възможност за регули-

ране и силата на притискане: от ±1,2 mm, т.н. „3D” 
реглаж.     

 Долна панта каса:
 ○ за ляво и дясно приложение;
○ идентични отвори като при горна панта каса 

(един и същ шаблон за разпробиване);
○ странично регулиране от: +/- 2 mm;
○ подсилен щифт за по-стабилна връзка с крилото. 

Три-функционален елемент 
 ○ Активира се в стандартен секюрити 

насрещник, който се използва за 
заключване на една от точките на 
мартината.

 ○ Ускорява времето за монтаж, тъй като не е не-
обходимо монтиането на отделен шнапер.

 ○ Доставя се фиксиран в средата, и се активира в 
желаната посока – за ляв или десен прозорец.

 ○ Възможност за регулиране силата на заклю-
чване на шнапера, в зависимост от желанието 
на клиента.

 ○ Предотвратява възможността някоя от закл. точ-
ки да не се заключи в съответния насрещник.

 ○ Ръчно регулиране на желаното разстояние от 
което крилото да се прибира към касата – от 
18 mm до 25 mm.

 ○ Патентована функция само от Winkhaus.
 ○ Отличителна фунционалност, произвеждана и 

доставяна серийно.
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ОБКОВ ЗА ПРОЗОРЦИ ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЦИ

АКСЕСОАРИ
Изборът на прозорец не се свежда единствено до избор на профил и стъклопакет. Съществуват 

редица аксесоари, които придават завършен вид на прозореца, а някои могат да бъдат възприети 
и като интериорно решение.

 ○ Вътрешни PVC первази – монтират се едно-
временно с прозореца, тъй като рамката на 
прозореца ляга върху перваза. Предлагат се 
в ширина от 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm 
и 40 cm. Первазите с ширина 20 сm се пред-

лагат в цветове: бял, златен дъб, орех, тъмен 
дъб, махагон, бор, сив и антрацит.

○ Външни AL первази и козирки – предлагат се 
в ширина 11 cm, 15 cm, 17 cm, 21 cm, 23 cm, 
25 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm и 34 cm. Стандарт-
ните цветове, които се поддържат на склад, 
са бял и кафяв RAL 8014. Съществува възмож-
ност за прахово боядисване по каталог на RAL.

 ○ за PVC и алуминиеви прозор-
ци и балконски врати

 ○ за прозорци тип паралелно плъзгане

 ○ за PVC и алуминиеви прозорци и балконски врати

Sara Thema Tanja Chiara

 ○ за прозорци 
тип плъзгане 
с повдигане

 ○ за прозорци тип плъзгане 
AL Rollplast и Е-52

Кликлок 
и Кликлок 
с ключ 

 ○ ЕTEM 1600

Пасивна 
дръжка 
за плъзгане ○ за балконски врати

Двустранна 
дръжка

Шнапер

НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ  
В отговор на модните течения в архитекту-

рата и строителството, както и за реновирането 
на стари сгради, Ролпласт предлага изработка и 
монтаж на прозорци с неправилни форми. Вари-
антите за избор са скосени под ъгъл прозорци, 
под формата на арка или в триъгълна форма. 

 ○ Максимална тежест на крилото – до 130 kg.

 ○ Опционално: капачки във всички популярни 
при производството на прозорци цветове.

 ○ Ограничаване твърде лекия ход на отваря-
нето по вертикалната ос, посредством по-
лиамидна „втулка” интегрирана в пантата на 
ножицата.

 ○ Лесен и функционален реглаж; регулирането 
на заключващите точки е без каквито и да е 
инструменти.

ActivePilot

Степен на безопасност

 СКРИТ ОБКОВ
○ Липса на видими външни елементи, което позволява свобода при избора 

на цвят на профила и дръжката.

○ Разработен на базата на стандартната система activPilot Concept и е напъл-
но съвместим с нейната модуларност.

○ Стандартно за крила с тежест до 100 kg.

○ С добавянето само на 2 допълнителни елемента се достига тежест на кри-
лото до 150 kg. 

○ Не се изисква никакво допълнително разпробиване или фрезоване.
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СИСТЕМИ ТИП ПЛЪЗГАНЕ
Системите тип плъзгане са изключително добро решение при:
 ○ остъкляване на тераси;
  ○ преграждане на помещения;
  ○ преграждане на площи за ресторанти и заведения;
  ○ зимни градини.

Основно предимство на всички варианти за плъзгане е, че спестяват пространство.

ПАРАЛЕЛНО ПЛЪЗГАНЕ
 ○ изработва се PVC система Rollplast 70, Trocal 76, 

Trocal 88+, ETEM E-45 с прекъснат термомост и алу-
миниева система Alumil S60;

 ○ предимство е изработката в големи размери – ши-
рина на крилото до 1,60 m и височина до 2,40 m. 
Това позволява изработката на позиции, чиято от-
варяема част е с ширина до 3,20 m;

 ○ възможност за цветове по каталог, едностранно или 
двустранно каширане;

 ○ избор на цвят по каталог на RAL за алуминиевите 
профили и боядисване в дървесни декори;

  ○ високи стойности на топлоизолация – Uw до 
1,0 W/m2K, в зависимост от избора на профил и 
стъклопакет;

 ○ възможности за монтаж – при остъкляване на тера-
си, преграждане на площи за ресторанти и заведе-
ния, за зимни градини;  

 ○ гаранция – 30 год. за профилите, 5 год. за монтаж. 

ЕВРОМОНТАЖ 
Съвременното строителство и правните разпоредби поставят високи изисквания към правил-

ното уплътняване при монтажа на прозорци и входни врати и при топлоизолиране на отделните 
компоненти на сградите. Фугите около прозореца са критични места от гледна точка на загуба на 
енергия, влага и шум. Около прозореца може да се появи конденз и мухъл заради проникване на 
влага през недобре уплътнените фуги или заради съчетание от висока относителна влажност на 
въздуха и ниска температура по вътрешната страна на стените.

КАК ДА УПЛЪТНИМ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ?
Решението е използването на система за уплътняване на прозорците WINTeQ. Системата включ-

ва изолационно вътрешно и външно фолио, прекомпресирана уплътняваща лента, монтажна пяна 
и уплътнител-лепило. 
СИСТЕМАТА ОСИГУРЯВА:

– отлична топло- и звукоизолация; 
– плътна и изолирана фуга; 
– разсейване на водните пари, като не им позволява да се кондензират;
– предотвратяване появата на мухъл;
– намаляване на енергийните загуби;
– устойчивост на атмосферни влияния и проливен дъжд.

Кондензът на водните пари се предотвратява на три нива:

 ○ Oтвътре – отделя се стайният от външния климат, като се поддържа температурата по стената 
над критичната стойност за образуване на мухъл (13ºС при 50% влажност) и се осигурява па-
ронепропусклив слой, който не позволява на въздуха с по-висока относителна влажност от въ-
трешната страна на помещението да достигне точката на образуване на конденз.

 ○ Изолационен пласт – осигурява топло- и звукоизолация.

 ○ Отвън – защитава фугите от проникване на дъждовна вода, като не възпрепятства преминаване-
то на изпарения отвътре навън.

ПЛЪЗГАНЕ С ПОВДИГАНЕ
  ○ изработва се от PVC система Trocal 168 и 207 mm, 

схема А и алуминиева система Alumil M300 с пре-
къснат термомост;  

 ○ изработва се в големи размери – ширина до 6 m и 
височина до 2,5 m;  

 ○ възможности за цветове на PVC профилите – бял, 
златен дъб, махагон и орех;  

 ○ избор на цвят по каталог на RAL за алуминиевите 
профили и боядисване в дървесни декори;

 ○ високи стойности на топлоизолация – Uw до 
1,0 W/m2K, в зависимост от вида на стъклопакета;  

 ○ възможности за монтаж – преграждане на площи на 
ресторанти и заведения, за зимни градини; 

 ○ гаранция – 30 год. за профилите, 5 год. за монтаж.  
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СИСТЕМИ ТИП ПЛЪЗГАНЕ

ПЛЪЗГАНЕ ТИП „ХАРМОНИКА“
 ○ изработва се от PVC система Trocal 76 mm, алу-

миний Etem E-45 с прекъснат термомост и алу-
миниева система Alumil M9800 без прекъснат 
термомост; 

 ○ предимство е изработката в големи разме-
ри – ширина до 6,5 m и височина до 2,4 m; 
Възможности за цветове от PVC профили в 
23 цвята, от които се поддържат на склад 8 
цвята: бял, златен дъб, орех, тъмен дъб, ма-
хагон, бор, сив, антрацит, с възможност за ед-
ностранно (отвътре или отвън) и двустранно 
каширане;

 ○ избор на цвят по каталог на RAL за алуминиеви-
те профили и боядисване в дървесни декори;

 ○ високи стойности на топлоизолация – Uw до 
1,0 W/m2K, в зависимост от вида на стъкло-
пакета; 

 ○ възможности за монтаж – преграждане на 
площи за ресторанти и заведения, за зимни 
градини; 

 ○ гаранция – 30 год. за профилите, 5 год. за 
монтаж.

Схема на отвяаряне тип „Хармоника“

ПЛЪЗГАНЕ СТАНДАРТ
 ○ Изработва се от алуминиевите системи ЕТЕМ Е-1600, 

без прекъснат термичен мост и ЕТЕМ Е-52, с прекъс-
нат термичен мост PVC  PREMILINE; 

○ поставят се пълнежи от единични стъкла с дебелина 
от 4 mm до 8 mm, стъклопакети дебели 18 mm или 
24 mm, както и ПДЧ плоскости, термопанели и 
хънтъри;  

○ възможности за цветове по каталог;
○ избор на цвят по каталог на RAL за алуминиевите 

профили и боядисване в дървесни декори;
○ монтира се за остъкляване на тераси и преграждане 

на помещения;  
○ алуминиева система ЕТЕМ Е-1600 не притежава ви-

соки стойности на топлоизолация и не уплътнява на-
пълно; 

○ Гаранция – 30 год. за профилите и 5 год. за монтаж. 02
Входните врати са част от разнообразието, което 
Ролпласт предлага на своите клиенти. Те могат да 
бъдат PVC, алуминиеви, дървени или метални. Изби-
райки врата от Ролпласт Вие можете да постигнете 
едновременно:
○ много добра защита и сигурност за Вас и Вашето 

семейство;
○ естетична визия, като част от фасадата на Вашия дом;
○ отлични шумо- и топлоизолационни качества.

ВХОДНИ ВРАТИ
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ВХОДНИ ВРАТИ
Входните врати могат да бъдат изработени от PVC, алуминиеви профили или дърво. За пълнеж 

при PVC и алуминиевите входни врати могат да бъдат използвани стъклопакети, гладки или деко-
ративни термопанели. Може да бъде постигната степен на сигурност WK 2 в зависимост от избора 
на пълнеж и обков.

PVC ПРОФИЛИ ЗА ВРАТИ
ПРОФИЛ ВРАТА ROLLPLAST С КРИЛО 106:
 ○ 5-камерен профил с ширина 70 mm;
 ○ цветово разнообразие: бял, златен дъб и орех;
 ○ панти за врати Stublina;
 ○ различни модели дръжки и пълнежи.

ПРОФИЛ ВРАТА TROCAL 70 С КРИЛО 104:
 ○ 5-камерен профил с ширина 70 mm;
 ○ цветово разнообразие: бял цвят;
 ○ възможност за изработване с алуминиева капачка – избор на цвят по каталог на RAL;
 ○ панти за врати Stublina;
 ○ различни модели дръжки и пълнежи.

ПРОФИЛ ВРАТА TROCAL 76 С КРИЛО 110:
 ○ 5-камерен профил с ширина 76 mm;
 ○ цветово разнообразие: бял, златен дъб, орех, сапели, тъмен дъб, едностранно или дву-

странно фолирано;
 ○ възможност за изработване с алуминиева капачка – избор на цвят по каталог на RAL;
 ○ панти за врати Stublina;
 ○ различни модели дръжки и пълнежи.

ПРОФИЛ ВРАТА TROCAL 88+:
 ○ 6-камерен профил с ширина 88 mm;
 ○ цветово разнообразие – бял, златен дъб, орех и сапели;
 ○ възможност за изработване с алуминиева капачка – избор на цвят по каталог на RAL и 

боядисване в дървесни декори;
 ○ панти за врати Stublina;
 ○ различни модели дръжки и пълнежи.

АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА ВРАТИ
ПРОФИЛ ВРАТА ЕТЕМ Е45:
 ○ Е- 45 е система с прекъснат термичен мост с три варианта на ширина на профила 60 mm, 

68 mm или 83 mm;
 ○ Uf – до 1,9 W/m2K;
 ○ избор на цвят по RAL и боядисване в дървесни цветове;
 ○ профилите са с канал за обков за PVC прозорци, което позволява многоточково заклю-

чване, реглаж на пантите и бързина на монтажа;  
 ○ максимална структурна стабилност; 

ALUMIL S 60:
 ○ Alumil S 60 е система с прекъснат термичен мост с полиуретанова вложка;
 ○ Uf – до 1,6 W/m2K;
 ○ избор на цвят по каталог на RAL и боядисване в дървесни цветове;
 ○ специално проектирани уплътнения с увеличена контактна площ за максимално уплът-

няване на конструкцията;
 ○ максимална структурна стабилност.

ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА ВХОДНИ, PVC И AL ВРАТИ 
ОБИКНОВЕНИ ТЕРМОПАНЕЛИ: 

Изработени от PVC или алуминиеви панели. 
Предлагат се в бял цвят. PVC панелите могат да бъ-
дат в цвят златен дъб, тъмен дъб, махагон и орех.

ТЕРМОПАНЕЛИ TEHNI ПРОИЗХОД ГЪРЦИЯ

Изработени от PVC пане-
ли. Предлагат се с дебе-

лини 20 mm и 24 mm. Изработени от PVC панели в бял цвят. Предлагат се с дебелини 24 mm.

Панел без стъкло Арка 3 10402 Арка 4 10405

Изработени от PVC панели в бял цвят. Предлагат се с дебелини 24 mm.

Арка 3 10402 Арка 4 10405
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ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА ВХОДНИ, PVC И AL ВРАТИ 
ТЕРМОПАНЕЛИ НА ФИРМА ART DOOR ПРОИЗХОД ХЪРВАТСКА

топлина, което преминава през 1 кв.м панел за 
единица време, е K=1,5W/m2K.  

Всички панели са с дебелина 24 mm и имат 
вградени стъкла. Предлагат се в цветовете: бял, 
златен дъб и орех. 

Декоративните термопанели са изградени 
от XPS полистирол изолация, на която от двете 
страни са залепени пластмасови плочи. Плочи-
те могат да бъдат изработени от добре познатия 
вече PVC материал или от ABS. Коефициентът 
на топлопреминаване, измерващ количеството 

SIMPLE
Панелите, които подхождат на по-изчисте-

ните и опростени форми, са от серията SIMPLE. 
Изработени са с PVC покритие от 1,5 mm.

VENSO
850/2000

VITO
850/2000

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze

ZAGI
850/2000

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Chinchilla Bronze

ZARA
850/2000

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

VIVO
850/2000

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

VENCO
850/2000

Дебелината на всички панели е 24 mm

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Chinchilla Bronze

Покритие: PVC панел от 1,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Madera
орех Madera

ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА ВХОДНИ, PVC И AL ВРАТИ 

LINEGO
Серията LINEGO съдържа 9 панела, за които е характерно сребристо обкантване на стъклата. Те 

са подходящи за сгради с по-модерна архитектура. Изработени са с ABS покритие от 3,5 mm. Тер-
мопанелите се предлагат без декорации по вградените стъкла.

BALLA
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

KORIN
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Chinchilla Bronze

KAHLO
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

REVERE
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

METSU
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

TISSOT
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

FARRER
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

DADDI
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Satinat

Дебелината на всички панели е 24 mm
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ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА ВХОДНИ, PVC И AL ВРАТИ 

MODERNO
MODERNO съчетава в себе си класически дизайн и елементи от актуалните тенденции. Клиентът 

избира между 9 варианта, които са изработени с ABS покритие от 3,5 mm. Термопанелите се пред-
лагат без декорации по вградените стъкла.

KANDINSKI
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla

DICKINSON
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

KROLL
850/2000

MICHELANGELO
850/2000

Забележка: този модел има и 
допълващо крило за пасивна 
врата само при варианта Satinat.

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla

ERNST
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

Забележка: цветовете бял, златен дъб и орех се 
предлагат и във вариант без стъкло.

RAPHAEL
850/2000

Забележка: този модел 
има и допълващо крило за 
пасивна врата.

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla

Дебелината на всички панели е 24 mm

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla
златен дъб Chinchilla Bronze
орех Silvit Bronze

SEURAT
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla

Забележка: цвят бял се предлага и във вариант 
без стъкло.

ТЕРМОПАНЕЛИ ЗА ВХОДНИ, PVC И AL ВРАТИ 

TRADICIONALNO
Панелите, които могат да се харесат на хората с вкус към ретро интериор и екстериор, са от се-

рията TRADITIONALNO. Te, също като LINEGO и MODERNO, са изработени с ABS покритие от 3,5 mm. 
Термопанелите се предлагат без декорации по вградените стъкла.

SARTO
900/2100

LINARD
900/2100

DONAT
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Chinchilla

BOTTICELLI
850/2000

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Deltamat
бял Chinchilla

Дебелината на всички панели е 24 mm

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Sarto 2
бял Deltamat
бял Chinchilla
златен дъб Chinchilla Bronze
златен дъб Chinchilla
орех Chinchilla Bronze

Покритие: ABS от 3,5 mm

Цвят: Стъкло:
бял Linard 2
бял Deltamat
бял Chinchilla
златен дъб Madera
златен дъб Silvit Bronze
орех Silvit Bronze

Deltamat Madera Satinat Silvet Bronze Chinchilla Bronze
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ОБКОВ ЗА ВХОДНИ PVC И AL ВРАТИ
ОБКОВ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ

Фирма Ролпласт стандартно произвежда 
входните врати с обков Winkhaus, насочен към 
по-добра протекция и сигурност на жилището. 
Обковът включва две секюрити и две обикно-
вени точки на заключване, панти (Stublina), 
поемащи натоварване от крилото в интервал 
от 60 до 100 kg, и вкопана брава с централно 
заключване. По желание на клиента по-голяма 
сигурност може да бъде постигната с:  
 ○ поставяне на механизъм за заключване с куки; 
 ○ поставяне на мартина с автоматично блоки-

ране на куките, с помоща на специален на-
срещен език;

 ○ използване на лукосозен модел мартина, при 
която отключването се осъществява посред-
ством електромотор, намиращ се в самата 
мартина. В този случай сигналът за отключ-
ване на вратата може да се дава по различен 
начин – карта, бутон, дистанционно и др.

 ○ серията анти-паник РНА 2000 се 
предлага от неръждаема стомана 
и стандартна гама цветове;

 ○ съответствие на стандарт EN 1125;
 ○ надеждна охрана; Обезопасител-

ния заключващ език осигурява 
пълна защита от непозволено вли-
зане отвън;

 ○ възможност за едно- или три- то-
чково заключване при еднокрили 
врати и три- или четириточково 
заключване при двукрили врати.

ПРОДУКТОВА ГАМА НА ОБКОВА ЗА ВХОДНИ ВРАТИ:

с две секюрити и 
две обикновени 

точки на 
заключване

заключване 
с куки

AV2
механична, 

автоматично 
заключваща се 

мартина

ЕАV
електронно

отключваща се 
мартина

М4

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ВРАТИ ЗА 
АВАРИЙНИ ИЗХОДИ

Мартина за входна врата с куки

заключващ елемент 
под формата на „кука”

панти за входни AL врати

панти за входни PVC  врати

брава за входни 
PVC  врати

горен автомат за 
входна врата Dorma

ДРЪЖКИ ЗА ВХОДНИ PVC И AL ВРАТИ

Sara

Fina

Chiara

Thema

Tanja

Prima

ДРЪЖКИ ЗА PVC  130 mm
ВХОДНИ ВРАТИ

ДРЪЖКИ ЗА AL И PVC  104 mm
ВХОДНИ ВРАТИ

ШИЛД

ТОПКИ

ШИЛД

СТОПЕРИШПИОНКА

плосък
мат

с пружина
мат

ТРЪБНИ ДРЪЖКИ ЗА AL , PVC 130 mm, 
PVC 104 mm ВХОДНИ ВРАТИ

Рога инокс Тройно огъната 
инокс 

Права 
инокс

Права 
45 °инокс

Дъга инокс Рога бели и черниСърце Планер

СТОПЕРИШПИОНКА

плосък
мат

с пружина
мат
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Интериорните врати са красиво начало на всяко по-
мещение, те не служат само за разделяне на прос-
транството, те са незаменим елемент от декора на 
дома ви. Ролпласт ви предлага богат асортимент от 
дървени, PVC и алуминиеви врати. Те са важна част 
от интериора и изборът им става все по-сложен.

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
Модели Portalit/Westalack и Икономи:

WE 716 (Венге) LA-1 LA-1D LA-1B LA-DIN LA-100

LA-40 LA-3 LA-3D LA-3H LA-3Q LA-KR
модел Portalit

Модели Portalit/Westalack 

LA-1 type 1.1 LA-DIN type 1 LA-DIN type 3 LA-DIN type 5 Type 1103 Type 2001

Type 1104 Type 2002 Type 2001-LA Type 2002-LA Type 2004 Type 2004-LA

ES 242
(Бял Ясен)

AH 74
(Явор рустик)

BU 88
(Бук фладер)

EiP 356
(Италиански Дъб)

KW 173
(Череша)

WE 716
(Венге)

RAL 9010
(Бял Лак)

NU 736
(Орех)

Germany color

Снежен дъб Благороден орех Черен дъб

Economy color
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ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
Модели Provance/Westalack:

Type 4002 Type 4001-LA Type 4002-LA Type 4002-LA
Trellis 3

Type 4001-LA
Trellis 1

Type 4002-LA
Trellis 4

Модели Portalit/Westalack и Икономи:

2M 3M 4M 2HM DM

Интериорните врати не само отделят едно помещение от 
друго. Те са и съществен елемент от интериора, от тях в го-
ляма степен зависи как ще изглежда помещението и жили-
щето като цяло. Освен това вратите трябва да са стабилни, 
крилата им да не се измятат, да са устойчиви на температур-
ни и влажностни колебания, да задържат сигурно пантите, 
да имат добро уплътнение между крилото и касата, да оси-
гуряват добра звукоизолация. Всичко това се постига чрез 
подбор и най-вече с комбинация от различни материали. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на Модели Икономи:
○ Избрана е колекция от 16 модела врати, които се под-

държат на склад в 3 разцветки; 
○ Кратки срокове за доставка при поръчки извън скла-

довата наличност. 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ: 
○ Платно – изработено е от клетъчен пълнеж (пчелна 

пита) НDF с дебелина 40 mm и декоративно фолио с 
дървесна имитация, ST профил (фалц над перваза). 
Възможност за автоматично падащо уплътнение и 
вентилационна решетка.

ОБКОВ
○ Предлагат се три варианта брави – с обикновен ключ, със 

секретен ключ, с механизъм за сервизно помещение; 
○ Пантите са двуделни и двустранно регулируеми с мар-

ката Simons V3420. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
на Модели Portalit / Westalack:
○ Специално произведени за Ролпласт от немската фир-

ма Westag & Getalit; 
○ Избрана е колекция от над 20 модела врати, които се 

поддържат на склад в 8 разцветки; 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ: 
○ Платно – изработено е от дупчесто (тръбно) ПДЧ с де-

белина 40 mm и меламиново покритие, заоблен кант. 
Възможност за автоматично падащо уплътнение и 
вентилационна решетка.

ПРЕДИМСТВА НА МАТЕРИАЛА: 
○ Устойчивост на удар; 
○ Издържа на усукване; 
○ Добра шумоизолация – Rw=27dB
○ Издържа на влага (изработка с помощта на благоустой-

чиво лепило V100);
○ Допустимо е подрязване във височина до 100 mm;
○ Тегло на платно с размери 860/1985 – 29 kg;
○ Ламинираното покритие е получено по метода с висо-

ко налягане HPS.

ОБКОВ
○ Предлагат се три варианта брави – с обикновен ключ, със 

секретен ключ, с механизъм за сервизно помещение; 
○ Пантите са двуделни и двустранно регулируеми с мар-

ката Simons V3420. 

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

Ширина на зида при каси 
ПРОВАНС и ПОРТАЛИТ

размер каса ширина зид
каса 65 mm от 65 mm до 79 mm
каса 85 mm от 85 mm до 99 mm
каса 100 mm от 100 mm до 119 mm
каса 125 mm от 125 mm до 139 mm
каса 145 mm от 145 mm до 159 mm
каса 165 mm от 165 mm до 179 mm
каса 185 mm от 185 mm до 199 mm
каса 205 mm от 205 mm до 219 mm
каса 240 mm от 240 mm до 259 mm
каса 290 mm от 290 mm до 309 mm
каса 310 mm от 310 mm до 329 mm
две каси над 330 mm

Ширина на зида при 
каси ИКОНОМИ

размер каса ширина зид
Каса 80 mm от 80 mm до 99 mm
Каса 100 mm от 100 mm до 119 mm
Каса 120 mm от 120 mm до 159 mm
Каса 160 mm от 160 mm до 199 mm
Каса 200 mm от 200 mm до 239 mm
Каса 240 mm от 240 mm до 279 mm
Каса 280 mm от 280 mm до 319 mm
Каса 320 mm от 320 mm до 360 mm

Ширина на зида при врати ПОРТАЛИТ

Светъл /зидарски отвор/ при врати ИКОНОМИ
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Светъл /зидарски отвор/ при врати ПОРТАЛИТ
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Светъл /зидарски отвор/ при врати ПРОВАНС
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Ширина на зида при врати ПРОВАНСШирина на зида при врати ИКОНОМИ

Дупчесто
(тръбно) ПДЧ

Пчелна
пита

Двуделна 
панта

Кръгъл кант 
на платното

Дървена обхватна каса с 
компесационни первази 

с ширина 55 мм

ST профил Подово уплътнение

Дървена рамка
Подсилваща рамка
Удароустойчив дек

Дупчесто (тръбно) ПДЧ
Дървесна репродукция 
или унидекор
Покритие от мелинова 
смола (защитен филм)

Пълнеж на 
крилото – 

пчелна пита

HDF – 4 мм

Рамка от масивна 
дървесина 

Декоративно 
фолио

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: 
• тъй като има опасност от поемане на влага при 

извършване на ремонтни дейности в непосред-
ствена близост до вратата, е желателно дърве-
ната интериорна врата да се монтира след при-
ключване на ремонта, като за целта се подсигури 
зидарски отвор с минимум 20 мм по-широк от 
широчината на избрания размер врата;

• при последващи ремонти, съхранявайте  вратата 
в легнало положение в сухи помещения.

Щок каса за врати ИКОНОМИ
Използват  се когато зидът е по-тесен от 8 см  и/или няма ръб,т.е има права стена.Тя е 80 мм.Този вид каса не обхваща цялата стена и при нея пер-
вазите се лепят отделно,а не са част от комплекта, както при регулируемите каси.Трябва да се има предвид ,че монтажът на такъв тип каса изисква 
стените да са абсолютно прави,защото первазите не скриват неравностите, често се налага обръщане и измазване на  непокритата от касата стена.
Предлагани цветове-благороден орех, черен дъб и снежен дъб.
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PVC И АЛУМИНИЕВИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
Вътрешни интериорни врати могат да бъдат изработени от ПВЦ или алуминиеви профили, като 

за пълнеж се използват единични стъкла, стъклопакети, термопанели и ПДЧ плоскости. Разноо-
бразието от цветове и дървесни десени е голямо и предлага подходящи варианти за разнообразни 
интериорни решения.

ИНТЕРИОРНИ PVC ВРАТИ:
○ изработват се от PVC система TROCAL 70 и  

TROCAL 76;
○ цветово разнообразие – избор на цветове по 

каталог с възможност за едностранно (отвътре 
или отвън) и двустранно фолиране;

○ голямо разнообразие от орнаментни стъкла.

ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ:
○ изработват се от Al система ETEM E-1000 без 

прекъснат термомост;
○ цветово разнообразие – избор на цветове по 

каталог на RAL и фолиране в дървесни десени;
○ голямо разнообразие от орнаментни стъкла;
○ възможност за пълнеж от термопанел или ог-

ледала.

ОРНАМЕНТИ СТЪКЛА
за дървени, алуминиеви и PVC интериорни врати

Асос бронзе Бамбук Букет Бъбъл

Уют Конфета Дамла Дамла Бронзе

Делта 2 Делта Мат Флейта Хасир

Джунгла Бронзе Ледър Мозайка Ню Лийф

Скуеър Рейн Дропс Скрийн Пролет

Тюркоаз Маслиново клонче Зебра
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ДРЪЖКИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДРЪЖКИ ЗА АЛУМИНИЕВИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ДРЪЖКИ ЗА ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

*Sara

*Chiara

*Tanja

Prima

*Thema

Fina

Dakar

Roissy

ТОПКИ

АКСЕСОАРИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ 
ЗА ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ПАНТИ

AL ДЪРВО PVC

РОЗЕТКИ ЗА ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

СТОПЕР
ПЛОСЪК 
МАТ 

СТОПЕР С
ПРУЖИНА
МАТ 

Мрежите се изработват по размери и се съобразяват с размерите на прозор-
ците и вратите, като се следи те да бъдат дискретно разположени, за да не 
намаляват видимостта. Така наречените „комарници“:
 ○ се изработват от висококачествени алуминиеви рамки и мрежи от фиброс-

тъкло с тефлоново покритие; 
 ○  не изискват почти никаква поддръжка; 
 ○ съществува възможност за прахово боядисване на алуминиевите профили 

в цвят по RAL; 
 ○  спецификата на ролетните мрежи позволява монтаж върху всякакъв вид 

прозорци, както и да се монтират едновременно с външни ролетни щори. 
Предлагат се 4 основни вида мрежи против насекоми: статични, ролет-
ни, плисе и тип врата.

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ 
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МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА ПРОЗОРЦИ
РОЛЕТНИ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ  
ТИП ПРОЗОРЕЦ: 

○ максимално уплътнение към касата на про-
зореца;  

○ благодарение на функцията за навиване пе-
челите удобство и практичност;

○ оптимално съхранение през зимните  месеци 
за по-дълга и безпроблемна експлоатация;

○ възможен е монтаж върху всякакъв вид про-
зорци, както и да се монтират едновременно 
с външни ролетни щори;

○ възможни цветове – бял, кафяв 8014, златен 
дъб и избор на цвят по каталог на RAL.

СТАТИЧНИ:

○ подходящи са за прозорци, при които не се 
налага преместване на мрежата;

○ има възможност да се поставя и сваля сезонно;

○ ВИДОВЕ:
• статичен модел Hunter Douglas – предлага 

се в бял, кафяв цвят и боядисана по RAL;
• статичен модел Елегант – възможност за 

цветове: бял, кафяв, златен дъб, планински 
бор, орех и махагон; 

• статичен модел на панти – предлага се в 
следните цветове: бял, златен дъб, тъмен 
дъб, махагон и боядисана по RAL.

Ролетни мрежи против насекоми – Тип Прозорец

СТАТИЧНИ

Комарни мрежи на панти

НА ПАНТИ

МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ ЗА ВРАТИ
TИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ 
HUNTER DOUGLAS:

○ притежават голяма здравина и надежност 
благодарение на усилващия профил, който 
се поставя в средата на рамката;

○ пантата с напрегната пружина осигурява са-
мостоятелно затваряне на комарника;

○ предлага се в бял, кафяв цвят и боядисана по 
RAL.

ТИП ВРАТА С НАПРЕГНАТИ ПАНТИ КЛАСИК:

○ противонасекомната мрежа се предлага в 
цвят бял, златен дъб, тъмен дъб, махагон и 
боядисана по RALсе в бял, кафяв цвят и боя-
дисана по RAL.

РОЛЕТНИ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ  
ТИП ВРАТА:

○ възможност за изработка на по-големи раз-
мери и монтаж върху портални врати;

○ благодарение на отварянето си настрани са 
удачен избор за врати;

○ подходящи са и за прозорци тип плъзгане;  

 ○ удобно захващане, отваряне и затваряне;

 ○ възможни цветове – бял, кафяв 8014, златен 
дъб и избор на цвят по каталог на RAL.

ПЛИСЕ МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ:

○ възможност за изработка на по-големи раз-
мери и монтаж върху портални врати;

○ елегантно и ефективно решение на пробле-
ма с досадните насекоми;

○ максимално събиране в прибрано състояние;

○ луксозна и модерна алтернатива на стандарт-
ните модели комарници;

○ възможни цветове – бял, кафяв 8014, златен 
дъб и избор на цвят по каталог на RAL.

Tип врата с напрегнати панти 

Ролетни мрежи против насекоми – Тип Врата

Плисе мрежи против насекоми
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дистанционно управление

Външните ролетни щори на Ролпласт допълват прозореца до 
функционална цялост. Независимо кой вид ще изберете, Вие:
 ○ ще си осигурите надеждна слънцезащита;
 ○ ще направите Вашето помещение по-хладно през лятото;
  ○ ще се погрижите за допълнителна топлоизолация през зимата;
 ○ ще се защитите от шум;
 ○ ще се предпазите от любопитни погледи;
 ○ ще получите допълнителна сигурност;
 ○ ще направите Вашата фасада по-красива. 05
ВЪНШНИ ЩОРИ

УПРАВЛЕНИЕ
Външните ролетни щори могат да бъдат уп-

равлявани по два основни начина: ръчно и с ел. 
мотор. 
Ръчното управление може да се извършва:  
 ○  посредством ширит с табакера 
○ чрез манивела при по-тежките щори 

 При управлението посредством ел. мотор 
възможностите са много:  
○ бутон 
○ дистанционно управление 
○ системи за централно управление 
○ системи с възможност за седмично или ме-

сечно програмиране 

Други високотехнологични начини за упра-
вление са сензорите за слънце, вятър и дъжд. 
Благодарение на тях, без да сте вкъщи, жили-
щето Ви ще е защитено от външните влияния. 

механичен мотор

бутон за 
външен монтаж

сензор за вятър и слънце 
за радиомотор

бутон за радиомотор

бутон за 
вграден монтаж
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табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

8 кв.м 3 кв.м 6 кв.м 6,5 кв.м 6 кв.м 6,5 кв.м

– – – – вграден комарник –

AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал

AL водач PVC водач PVC водач PVC водач PVC водач AL водач 

137/165/180/205 160/200 160/200 160/200 160/200 180/200

AL кутия 90° PVC кутия 90° PVC кутия 90° PVC кутия 90° PVC кутия 90° AL кутия 90°

AL ламела 52 мм PVC ламела 43 мм AL ламела 39 мм AL ламела 39 мм AL ламела 39 мм AL ламела 39 мм

челен/външен вграден вграден вграден вграден вграден

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял

Бял,
Сребрист,

Кафяв 8014,
Златен дъб,

Орех,
Антрацит

/по заявка/, 
Слонова кост 

/по заявка/

Бял, 
Златен дъб, 

Орех, 
Махагон и
Антрацит

Бял, 
Златен дъб, 

Орех, 
Махагон и
Антрацит

Бял, 
Златен дъб, 

Орех, 
Махагон и
Антрацит

Бял, 
Златен дъб, 

Орех, 
Махагон и
Антрацит

АЛУМИНИЕВА 
МАКСИ INTEGRO

ПВЦ
РЕЛАКС

АЛУМИНИЕВА 
РЕЛАКС

АЛУМИНИЕВА 
ТЕРМОЛУКС

АЛУМИНИЕВА 
ТЕРМОПРЕСТИЖ

АЛУМИНЕВА 
ТЕРМОЩОРА

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ

ЗАДВИЖВАНЕ
табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

табакера
манивела
ел. мотор

МАКС. ПЛОЩ 4 кв. м 6 кв. м 6 кв. м 8 кв. м 6 кв. м

ЕКСТРИ вграден комарник вграден комарник вграден комарник – вграден комарник

ТЕРМИНАЛ AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал AL терминал

ВОДАЧ AL водач AL водач AL водач AL водач AL водач 

КУТИЯ РАЗМЕР
 /см/ 137/150/165/180/205 137/150/165/180/205 150/180 150/165/180/205/250 137/165/180/205

КУТИЯ ВИД AL кутия 45° AL кутия 45° AL кутия овална AL кутия 45° AL кутия 90°

ЛАМЕЛА PVC ламела 43 мм AL ламела 39 мм AL ламела 39 мм AL ламела 52 мм AL ламела 39 мм

ТИП МОНТАЖ челен/външен челен/външен челен/външен челен/външен челен/външен

ПОДДЪРЖАНИ 
ЦВЕТОВЕ
 /ламела/

Бял

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял, Слонова кост,
Светло бежав, 
Тъмно бежав, 

Сив, Сребрист,
 Кафяв 8014, 

Тъмно кафяв 8019, 
Антрацит, Бордо, 

Зелен, Златен дъб, 
Тъмен дъб, Орех 

и Махагон

Бял,
Сребрист,

Кафяв 8014,
Златен дъб,

Орех,
Антрацит

/по заявка/, 
Слонова кост 

/по заявка/

ПОДДЪРЖАНИ 
ЦВЕТОВЕ
 /кутия/

Бял, Кафяв 8014, 
Златен дъб, Орех 
и възможност за 
боядисване във 

всички цветове по 
каталог на RAL

Бял, Кафяв 8014, 
Златен дъб, Орех 
и възможност за 
боядисване във 

всички цветове по 
каталог на RAL

Бял, Кафяв 8014, 
Златен дъб, Орех 
и възможност за 
боядисване във 

всички цветове по 
каталог на RAL

Бял, Кафяв 8014 
и възможност за 
боядисване във 

всички цветове по 
каталог на RAL

МОДЕЛ
ПВЦ

ПРИМА
АЛУМИНИЕВА

МИНИ
АЛУМИНИЕВА
МИНИ ОВАЛ

АЛУМИНИЕВА 
МАКСИ

АЛУМИНИЕВА
МИНИ INTEGRO

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ
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КАПАЦИ
Предпазват прозорците от атмосферните влия-
ния, като същевременно придават на фасадата 
индивидуален стил. Предлагат се два вида в за-
висимост от материала: 

Капаци от PVC профили във варианти с фик-
сирани или подвижни ламели: 
○ на склад се поддържат в цвят бял, златен дъб 

и орех; 
○ възможност да бъдат произведени в цвят по 

каталог по предварителна заявка; 
○ могат да бъдат монтирани на зида или към 

рамката на прозореца чрез каса с перо (не е 
необходимо измазване), каса без перо и мон-
таж без рамка върху самия прозорец;

○ във всеки профил има стоманени профили за 
по-голяма здравина;

○ обковът е със специално покритие против 
корозия.

Капаци от AL  профили във вариант с фикси-
рани ламели:
  ○ ламелите се вграждат в крило от AL профил;
  ○ възможност за изработка в бял цвят, дървесни 

имитации, боядисани по RAL или елуксирани.

видове каси, според типа монтаж

алуминиеви капаци

подвижни ламели

фиксирани ламели

06
Вътрешните щори са много практични и придават 
елегентност и хармония на всяко помещение. Ог-
ромният им асортимент, широките възможности за 
монтаж и на практика безкрайната гама от цветове 
и десени ги правят универсално средство за слънце-
защита. 

ВЪТРЕШНИ ЩОРИ
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РОЛО ЩОРИ

Роло щорите са елегантни, стил-
ни, отразяващи тенденциите в обза-
веждането на модерния дом. Те са с 
изключително лесен механизъм за 
управление, изработват се, от тек-
стилни материи –100% полиестер, 
полиестер и PVC или от фибростък-
ло. Роло щорите могат да осигурят, 
както леко приглушена светлина, 
така и стопроцентово затъмняване. 
Съществуват безкраен асортимент 
от десени, разнообразни механизми 
за управление и много различни на-
чини на монтаж – за таван, стена или 
прозорец. 

 ○ система МИНИ (без водачи и кутия)
Mонтажът им се извършва, без да е необходимо пробиване на про-
филите на прозореца. За отваряемите части се използват Z-образни 
планки, а за неотваряеми прозорци щората се монтира с двойноза-
лепваща лепенка; алуминиевите и пластмасови елементи, които са 
част от щорите, се предлагат в бял и кафяв 8014 и кафяв 8003.

 ○ система СТАНДАРТ (без водачи и кутия)
Mоже да бъде монтирана на таван, стена или прозорец; алуминиевите 
и пластмасови елементи, които са част от щорите, се предлагат в бял 
и кафяв цвят .

 ○ система ЕЛЕГАНТ (с кутия и водачи)
Подходяща за монтаж върху крила с двуосово отваряне; окомплек-
товката се предлага в 6 цвята: бял, кафяв 8014, златен дъб, орех, пла-
нински бор, махагон. Водачите позволяват монтаж както върху стък-
лодържачи под наклон, така и върху стъклодържачи със заоблена 
форма.

 ○ система ЛУКС
Подходяща за монтаж върху покривни прозорци в почти хоризонтал-
но положение; алуминиевите и пластмасови елементи се предлагат в 
бял цвят.

РОЛО ЩОРИ ДЕН И НОЩ 
Този тип щори  са проектирани 

така, че да съчетават два вида ма-
терия - прозрачна, която пропуска 
светлина и плътна, която осигурява 
защита от светлината и уединение 
през деня - така може да избирате 
дали да се наслаждавате на гледка-
та през прозореца или на уютната 
атмосфера във Вашия дом, за която 
щорите допринасят. 

Елегантни и стилни този вид щори 
са силен завършек на Вашият инте-
риор, като съответно Ви предоста-
вят и богат избор от модели, цветове 
и материи.

 ○ Ден и нощ лукс
– Подходяща за монтаж на таван, стена или прозорец;
– Изключително стилна и елегантна, създава неповтори-
мо чувство на мека светлина в помещението. 

○ Ден и нощ мини
Има възможност за изработка с механизми Мини (включ-
ващ терминал, ос и въже за задвижване) и Стандарт (до-
пълнително - предпазващ профил, в който е скрита оста).

○ Ден и нощ елегант

○ Фантазия стандарт 

○ Фантазия престиж
Елегантни и стилни платове, отразяващи последните тен-
денции в обзавеждането.
Подходящи за монтаж на таван, стена или прозорец.
Осигуряват от леко до пълно затъмняване 
(ефект „Ден и нощ“).
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

схема на управление

○ според спецификата на стаята и на околния ин-
териор, може да избирате удобно за вас упра-
вление на вертикалните щори. Те безпроблемно 
могат да се събират на различна страна, в зави-
симост от вашите предпочитания.

ПЛИСЕ ЩОРИ
Плисе щорите комбинират неповторим 

дизайн с успешно контролиране на дневната 
светлина и температурата:

○ защитават от нежелани отражения на светли-
ната;

○ изпълнения и в нестандартни форми (триъ-
гълник, кръг, полукръг, трапец); 

○ изработват се от антистатичен материал, кой-
то не задържа прах; 

○ монтират се на всяко отделно крило, което 
позволява лесното отваряне без съобразява-
не с положението на щората; 

○ заема минимална част от стъклото в събрано 
състояние; 

○ материите биват ефирни (изцяло с декорати-
вен ефект), плътни (пропускат светлина, но 
не пропускат видимост) и материи с рефлек-
торно покритие (отразяват до 70% преките 
слънчеви лъчи); 

○ различните варианти на управление позво-
ляват щорите да се движат отдолу нагоре, от-
горе надолу и в двете посоки; 

○ практично и красиво решение е щората „ден и 
нощ“, която представлява комбинация от два 
различни плата с различна светлопропускли-
вост;

○ Енергийна ефективност чрез плат DUETTE – 
резултатите от изпитванията на Fraunhofer 
Institut, Германия, установяват, че Duette на-
малява с 49% топлинните загуби на прозоре-
ца, осигурява се една по-студена температура 
и се редуцира топлинният прием в помеще-
нието до 78%; регулира се и се оптимизира 
акустичното качество на помещенията, както 
и се подобрява яснотата на разговор.

схеми на управление 
при нестандартни форми плат DUETTE

Вертикалните щори се изработ-
ват от висококачествени платове с 
широка  цветова гама, внос от во-
дещите страни в производството на 
текстини тъкани – Италия ,Испания 
с Турция  Специфичното за тях е, че 
изцяло  заместват  пердетата, при-
дават завършеност в интериора на 
дома и офиса и имат различна сте-
пен на пропускаемост, абсорбация 
и отразяване на слънчевата енергия 
в зависимост от функционалното 
предназначение, желано от клиента.

Предлагат се с ширина на ламела-

та 89 mm и 127 mm и над 350 разцве-
тки плат и във вариант ден и нощ.

вертикална щора „Ден и нощ“

○ Вертикална щора ден и нощ – проектирана 
така че да съчетава два вида материя. Прозрач-
на, която пропуска светлината и плътна, която 
осигурява защита от светлина и уединение 
през деня.
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РИМСКИ ЩОРИ
Римските щори съчетават уюта на текстилна-

та материя с практичността на щорите. Този ори-
гинален продукт, носи духа на изтока и е  под-
ходящ за всеки вкус и интериор. При спуснати 
щори, платът застава почти гладък пред стъкло-
то, а при събиране – елегантно се надипля.

○ модерна алтернатива нa пердетата и завесите;

○ механизмът осигурява лесен демонтаж на 
текстила за почистване или подмяна; 

○ считат се за едно от най-елегантните и класи-
чески решения;

○ богата гама от платове; 

○ предлагат се 2 модела римски щори:  
• „Стил“ – носещата греда и механизмите са 
подходящи за директен монтаж върху прозо-
реца и позволяват производството на модел 
„Ден и нощ“ с два плата, с различна светлоп-
ропускливост; 
 • „Макси Стил“ – предимство е възможността 
за изработка на щори с големи размери – до 
3 m в ширина и височина, при максимална 
площ на щората 9 m².

ЯПОНСКА СТЕНА
○ подходяща е за високи прозорци във „френ-

ски“ стил и дълги витрини, както и за интери-
орно преграждане на помещения;

○ оптималното застъпване на платната не поз-
волява проникване на светлина помежду им;

○ голямо разнообразие от десени и цветове 
(могат да бъдат изработени с всички платове 
за роло и римски щори). Окомплектовката се 
предлага в бял цвят;

○ релсовият механизъм има различни комби-
нации – от 3 до 9  канална релса в зависимост 
от размера на щората в ширина. Механизмът 
позволява едностранно и двустранно съби-
ране на платовете.

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

○ подходяща е за високи прозорци във „френ-
ски“ стил и дълги витрини, както и за интери-
орно преграждане на помещения;

○ оптималното застъпване на платната не поз-
волява проникване на светлина помежду им;

○ голямо разнообразие от десени и цветове 
(могат да бъдат изработени с всички платове 
за роло и римски щори). Окомплектовката се 
предлага в бял цвят;

○ релсовият механизъм има различни комби-
нации – от 3 до 9  канална релса в зависимост 
от размера на щората в ширина. Механизмът 
позволява едностранно и двустранно съби-
ране на платовете.

АЛУМИНИЕВИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
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ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ В СТЪКЛОПАКЕТ
○ състоят се от алуминиеви ламели с височина 

12,5 mm; 

○ възможност за избор между 18 цвята;

○ управлението се осъществява посредством 
вграден магнит;

 ○ светлината се регулира чрез въртене на ла-
мелите или тяхното повдигане и спускане; 

 ○ изключително подходящи са за сгради, в кои-
то хигиената е от особена важност – болници, 
детски заведения. 

ДЪРВЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
С промяна на начина на живот, дървени хо-

ризонтални щори са използвани в декорацията 
на дома все  по-често. Те добавят  топла и ком-
фортна обстановка в стаята и са не само функци-
онален, но и декоративен продукт. Те филтрират 
вредните лъчи на слънцето и поддържат в поме-
щението по-хладна температура от алуминиеви 
щори и освен като дърво имат по-добра топлои-
золация. Произведени от напълно естествен ма-
териал-липа. Предлагат се с ширина на ламелата  
25 mm  и  50 mm. ГАРАЖНИ ВРАТИ И ОХРАНИТЕЛНИ РОЛЕТКИ

07
Здравината, функционалността и цветовото разноо-
бразие са основните качества на Гаражните врати и 
Охранителните ролетки предлагани от фирма Рол-
пласт. Използват се за затваряне и защита на гаражи, 
офиси, магазини, заведения и много други. Изпита-
ните заключващи механизми гарантират Вашата си-
гурност и спокойствие.
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РОЛЕТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

 ГАРАЖНИ ВРАТИ

○ произвеждат се от стабилен и сигурен алуми-
ниев максиламел Н 77 х L 19 mm с полиурета-
нов пълнеж;

○ с високи шумо- и топлоизолиращи показатели;

○ отварят се тихо и лесно; 

○ при отваряне заемат минимално вът-решно 
и външно пространство;

○ задвижване посредством двигател, управля-
ван от бутон, система за централно управле-
ние или дистанционно управление; 

○ с ширина до 5 m и височина до 3,2 m. Позво-
лява обща площ до 16 m2;

○ възможност за аварийно отваряне посред-
ством UPS, манивела или жило;

○ за по-голяма сигурност при аварийна ситуа-
ция може да се постави фотоклетка или до-
лна греда с вграден сензор;

○ основните цветове са бял, кафяв, сив, златен 
дъб, орех и махагон, като съществува възмож-
ност и за други разцветки, със срок на доставка 
30 дни; 

○ 10 години гаранция за материала. 

ОХРАНИТЕЛНИ РОЛЕТКИ
Затварят и предпазват магазини, 

заведения, офиси и частни домове от 
взломни действия. Носещите елемен-
ти и декоративната кутия са изпълне-
ни от поцинкована стомана, с възмож-
ност за прахово боядисване в богата 
цветова гама по RAL. Задвижването 
може да бъде ръчно (за размери до 
10 m2) – чрез напрегнати пружини в 
кутията или автоматично – чрез елек-
тромотор с цялата прележаща авто-
матика за управление.

РОЛЕТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

○ Плътни ламели с дебелина 0,6 
mm и полиестерно прахово-по-
лимерно покрите. Изработени 
от поцинкована ламарина с 
електростатично покритие.

○ Оплетка, изработена от плът-
ни поцинковани стоманени 
пръти с дебелина Ф 8 mm.

○ Ламели със ситна перфора-
ция, с изключително елегантен 
дизайн.

○ Ламели с елипсовидна перфо-
рация, които разкриват гледка 
към витрините, дори при затво-
рени магазини. 

○ Модел с тръбна фуга, изра-
ботен от стоманени поцинко-
вани тръби с диаметър 18 mm.
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КОНТАКТИ
Повече от 5 години служителите на 

Ролпласт разработват програма „По-
близо до клиента“. Нейната цел е из-
граждането на най-добрата мрежа от 
магазини в цялата страна. С това ние 
улесняваме клиентите си, но и успява-
ме да изградим имидж на един надеж-
ден и стабилен партньор.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ МАГАЗИНИ 
Call center 02/812 10 00, 02/812 69 47, 0888 696 672
гр. София, кв. Захарна фабрика, ул. Кукуш №1, 0885 807 780
гр. София, бул. Христо Ботев №60, 02/ 980 88 66, 02/ 987 11 77, 0887 823 818
гр. София, бул. Мадрид №37, 02/ 944 52 64, 02/ 944 14 77, 0887 823 888
гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №125, 02/ 958 85 66, 0886 441 954
гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 304, вх. 1, 02/ 874 02 09, 0888 696 667
гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 458, 02/ 975 61 68, 0888 696 666
гр. София, ж.к. Дружба 1, бул. Кръстьо Пастухов, бл. 50, 02/ 490 21 18, 0888 696 684
гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Цветан Лазаров, бл. 130, 02/ 973 54 36, 0888 202 168
гр. София, ж.к. Люлин 3, Кооперативен пазар, пав. 4, 02/ 927 73 07, 0888 588 823
гр. София, ж.к. Надежда 2, бул. Ломско шосе №146, 02/ 936 06 83, 0887 277 226
гр. София, ж.к. Обеля, Метро станция Обеля, маг. 18, 02/ 934 17 07, 0887 421 346
гр. София, ж.к. Разсадника, бул. Възкресение, бл. 87, 02/ 920 08 30, 0888 008 891
гр. София, ж.к. Овча купел, бул. Монтевидео, бл. 527, 02/ 956 00 63, 0886 837 857
гр. София, ж.к. Красно село, ул. Стефан Тошев №8, 02/ 480 34 09, 0888 696 675 
гр. София, кв. Витоша, ул. Симеоновско шосе №33, 02/ 974 32 47, 0889 099 002
гр. София, кв. Суха река, ул. Тодорини кукли №1, 02/ 427 59 93, 0889 353 593

гр. Банкя, ул. Стефан Стамболов, № 20 тел. 02 993/ 997 75 10, 0888 001 289
гр. Бургас, ул. Св.Св.Кирил и Методий №34, 056/ 821 179, 0889 844 882
гр. Варна, бул. Сливница №135, 052/ 638 559, 0888 709 171
гр. Варна, бул. Чаталджа №89, 0888 696 653
гр. Велико Търново, бул. Никола Габровски №33, 062/ 600 029, 0888 696 665
гр. Велико Търново, ул. България №21, 0882 945 786
гр. Добрич, ул. Генерал Гурко №11, 0882 530 534
гр. Дупница, бул. Княз Борис І, №1, 0701/ 40 759, 0888 696 656
гр. Костинброд, бул. Ломско шосе №26, 0721/ 66 020, 0888 696 683 
гр. Казанлък, бул. Ал. Батенберг №7, 0431/ 54 036, 0888 770 929
гр. Нови Искър, ул. Момина сълза №2, тел. 02 991/ 84 21, 0888 696 688
гр. Пазарджик, бул. България №20, 034/ 443 984, 0888 182 211
гр. Перник, ж.к. Изток, ул. Юри Гагарин №223, маг. 1, 076/ 671 041, 0886 300 170
гр. Перник, ул. Кракра Пернишки №21,Търговски център, 076/ 600 586, 0885 743 144
гр. Русе, ул. Борисова №94, 082/ 831 976, 0888 400 533
гр. Русе, ул. Цар Освободител №41, 0882 369 960
гр. Самоков, бул. Искър №101, 0722/ 61 719, 0888 696 659
гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №143, маг. 4, 042/ 620 232, 0888 602 215
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон  Велики №40, 042/ 924 196, 0888 696 648
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев №107, 0888 400 662

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА 
Костинброд, ул. Полето № 4, 02/ 812 69 21

СКЛАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
гр. София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш №1, 02/ 812 69 11, 02/ 812 69 23, 02/ 812 69 65, 0888 233 446, 
offi  ce@rollplast.com, operator_d@rollplast.com, shtori@rollplast.com
гр. София, жк Дружба 1, ул. Асен Йорданов №9, 02/ 426 67 83, факс: 02/ 426 89 75, 0887 793 887, sklad_garaiskar@rollplast.com
гр. Асеновград, ул. Княз Борис I-ви №42, 0331/ 38 369, факс: 0331/ 384 13, 0885 161 686, sklad_asgrad@rollplast.com
гр. Благоевград, ул. Васил Левски №38, База ЗИИУ СТАНДАРТ АД, 073/ 871144, 0888 797 511, sklad_bl@rollplast.com
гр. Бургас, кв. Победа, ул. Индустриална №47, Складова База БУРГАС КОМЕРС, 056/ 845167, 0886 090 502, sklad_burgas@rollplast.com
гр. Варна, Западна Промишлена Зона, Складова База ВАРНА КОМЕРС, бивш ТЕРСНАБ, 052/ 509805, 0886 441 983, sklad_varna@rollplast.com
гр. Велико Търново, Индустриална зона ДЪЛГА ЛЪКА, База на ВИНПРОМ АД, 062/ 670292, 0888 696 693, факс: 062/520 736, sklad_vtarnovo@rollplast.com
гр. Видин, Западна Промишлена Зона, Търговска база ХЕНА, 094/ 923471, 0885 282 220, sklad_vidin@rollplast.com
гр. Враца, ул. Илинден №10, Бивш завод ДРУЖБА МЕДИКО, 092/ 640 335, 0885 453 350, sklad_vratsa@rollplast.com
гр. Габрово, кв. Бойката, Северна индустриална зона (в двора на фирма ПРОВИК ООД), 0888 850 058, sklad_gabrovo@rollplast.com
гр. Добрич, кв. Индустриална Зона Север, бивш военен завод ХАН АСПАРУХ, 058/ 585 537, 0888 223 083, sklad_dobrich@rollplast.com
гр. Дупница, ул. Саморанска №13, Бивш ДАП, 0701/ 56 808, 0888 551 595, sklad_dupnica@rollplast.com
гр. Костинброд, ул. Полето №4, 02/ 812 1000, 0888 69 66 72 
гр. Кърджали, ул. 1-ви май №60, Бивш Завод АРЗ, 0361/ 22 438, факс: 0361/ 58 732, 0885 212 022, sklad_kardjali@rollplast.com
гр. Кюстендил, ул. Соволско шосе, зад Фабрика ВАЛЕНА, 078/ 524 745, 0887 283 830, sklad_kjustendil@rollplast.com
гр. Монтана, ул. Индустриална №44, 096/ 301 581, факс: 096/ 587 121, 0888 100 698, sklad_montana@rollplast.com
гр. Пазарджик, ул. Царица Йоанна №27, Бивш мебелен завод ПЕТЪР АРАБАДЖИЕВ, 034/ 442 305, 0885 083 612, sklad_pazardjik@rollplast.com
гр. Перник, ул. Юрий Гагарин №1, кв. Изток, 076/ 673 505, 0886 707 005, sklad_pernik@rollplast.com
гр. Плевен, Западна Индустриална Зона, ул. Вит, Амбалажно поле №6, 064/ 826 950, факс 065/159 716, 0885 118 113, sklad_pleven@rollplast.com
гр. Пловдив, ул. Георги Бенев №9, База ФИЛИПОВО ЗАПАД, 032/ 966 752, факс: 031/ 897 185, 0888 664 434, sklad_plovdiv@rollplast.com
гр. Разград, ул. Балчик №13, Западна индустриална зона, База ВОДОСТРОЙ, 0889 666 209, sklad_razgrad@rollplast
гр. Русе, ул. Иван Ведър №7, 082/ 823 829, факс: 082/ 52 45 86, 0888 696 689, sklad_ruse@rollplast.com
гр. Сандански, Главен път Е79, База на Фирма ВИНСАН, 0882 870 817, факс: 0746/ 21 175, 0888 881 728, sklad_sandanski@rollplast.com
гр. Силистра, Промишлена Зона Запад, Завод ДОБРУДЖА, 086/ 820 666, 0888 696 655, sklad_silistra@rollplast.com
гр. Сливен, кв. Индустриален, Срещу АГРОМАШИНА, 044/ 63 22 22, факс: 044/ 63 22 22, 0888 696 661, sklad_sliven@rollplast.com
гр. Стара Загора, ул. Райна Кандева №65,  Южна индустриална зона,  База на Фирма ХРАНИНВЕСТ, 0888 696 691, sklad_stzagora@rollplast.com
гр. Търговище, кв. Въбел, ул. Христо Смирненски №13, СТОПАНСКИ ДВОР, 0601/ 62611, 0888 221 766, sklad_targovishte@rollplast.com
гр. Хасково, бул. Съединение №56,  База РАКОМС 2, 0888 696 692, sklad_haskovo@rollplast.com
гр. Шумен, бул. Симеон Велики №5, Базата на ДАП-1, 054/ 830 638, 0888 601 822, sklad_shumen@rollplast.com
гр. Ямбол, ул. Индустриална №1, Бивш ТЕЦ, 0882 387 913, 0889 372 325, sklad_yambol@rollplast.com

МАКЕДОНИЯ/ MAKEДОНИJA
Битоля, с. Кравари, ул. Гоце Делчев Б.Б., +389 47 550 311, +389 71 275 379, bitola@rollplast.com
Охрид, ул. Живко Чинго, бр.3, +389 46 551 037, +389 71 275 729, ohrid@rollplast.com
Скопие, Качанички пат Б.Б., +389 25 512 666, +389 72 267 069, skopje@rollplast.com
Струмица, с. Добреjци, бр. 191, +389 34 550 933, +389 71 275 139, strumica@rollplast.com

КОСОВО / KOSOVO    
Прищина, Магистрала Пр.Фр. К.м.7, Лапнасел – Грачаница, +386 49 257 666, +386 49 257 555, prishtina@rollplast.com

СЪРБИЯ / SRBIJA    
Белград, Ugrinovački put 118, +381 11 3757 617, +381 69 593 50 72, beograd@rollplast.com
Крагуевац, 19. Oktobar 2, +381 34 338 515, +381 69 593 50 70, kragujevac@rollplast.com
Ниш, Матеjеvački put ББ, +381 18 4652 775, +381 69 593 50 74, nis@rollplast.com
Нови Сад, Rumenački put 100, +381 21 631 95 19, +381 69 593 53 90, novi.sad@rollplast.com

СКЛАДОВЕ НА РОЛПЛАСТ
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гр. Асеновград, ул. Тутракан №1, магазин 1, 0988  960 195, 0888 431 166, rollplast_asenovgrad@abv.bg
гр. Банско, ул. Тодор Александров №10, 073 870 000, 0878 937 393, innonova_bansko@abv.bg
гр. Белово, ул. Освобождение №41, 0894 714 442, mpenkow@mail.bg
гр. Белоградчик, бул. Съединение №1, 0936 54 213, 0884 705 235, hena_ood@abv.bg
гр. Берковица, бул. Мрамор №1 А, 0878 948 423, prospekt1970@abv.bg
гр. Благоевград, бул. Васил Левски №12, 073 870 000, 0878 756 575, innonova@abv.bg
гр. Благоевград, бул. Джеймс Баучер №4, 073 870 000, 0878 711 875, innonova_blg2@abv.bg
гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов №84, 056 830 033, 0893 232 323, s_plast@abv.bg
гр. Бургас, ул. Христо Ботев №31, 056 800 104, 0879 347 950, sd_komfort@abv.bg
гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ул. Въстанническа, до бл.115, 056 970026, 0877 400 205, sd_komfort@abv.bg
гр. Бургас, кв. Изгрев, бл.187, 0885 657 479, rollplast_alumina91@yahoo.com
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Св.Св. Кирил и Методий №11, 052 370 300, 0895 141 424, nika_treid@abv.bg
гр. Варна, ул. Антим І-ви №13, 052 606 656, 0896 303 909
гр. Варна, ул. Селиолу №21, 052 645 766, 0897 958 385, rolban.ood@gmail.com
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №50, 094 623 230, 0885 846 306, hena_ood@abv.bg
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №9,094 606 076, 0885 846 306, hena_ood@abv.bg
гр. Враца, ул. Петропавловска №82, 092 663 427, 0888 160 350, toni_maslarski@abv.bg
гр. Враца, ул. Г.С. Раковски №29, 0888 160 350, toni_maslarski@abv.bg
гр. Габрово, бул. Априлов №16, 066 987 050, 0888 686 494, offi  ce@maxinvest-bg.eu
гр. Габрово, ул. Орловска №24, 0884 095 007, 0988 810 108, tn-maks@mail.bg
гр. Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров №17, 0618 842 88, 0888 633 228, petroplast_pvc@abv.bg
гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев №5, 0391 230 37, 0899 827 851, baris_import_export@abv.bg
гр. Добрич, ул. Батак №4, 0886 191 991, m.k.v.plastdobrich@abv.bg
гр. Дулово, ул. Васил Левски №8, 0899 149 740, gosho_dograma@mail.bg
гр. Елена, ул. Стоян Михайловски №22, 0896 636 163, stroi2010@mail.bg
гр. Елхово, 0877 483 924
гр. Златоград, ул. Христо Ботев №6, 0888 374 634, kaproltd@gmail.com
гр. Карлово, ул. Ген. Заимов №6, 0335 925 01, 0898 468 562, eurostilegroup@abv.bg
гр. Карнобат, ул. Московска №124, 0878 917 878    
гр. Козлодуй, ул. Освободител №10, 0973 810 91, 0886 799 228, kostovi_komfort@abv.bg
гр. Кърджали, бул. Беломорски №66, 0885 296 366, windoor@abv.bg
гр. Кюстендил, ул. Власина №1, 078 548 844, 0887 206 207, raya_eood@abv.bg
гр. Кюстендил, бул. България №23, 078 533 468, 0878 599 672, viki6412@abv.bg
гр. Кюстендил, ул. Търговска №17, 078 533 468, 0878 599 672, viki6412@abv.bg
гр. Ловеч, ул. Райна Княгиня №1, 068 600 619, 0884 844 994, silvia_rollplast@abv.bg
гр. Лом, ул. Славянска №58, 0884 705 246, hena_ood@abv.bg
гр. Мездра, ул. Христо Ботев №19, 0910 92 443, 0885 202 367, svetalden@abv.bg
гр. Монтана, ул. Свети Климент Охридски №10, 096 311 866, 0887 740 546, kostovi_komfort@abv.bg
гр. Монтана, ул. Свети Климент Охридски №34, 096 300 822, 0882 413 667, kostovi_komfort@abv.bg
гр. Нова Загора, ул. Минко Балкански №88, 0882 425 238, Rosi91_sl@abv.bg
гр. Несебър, ул. Струма №23, 0878 23 44 56, rollplastnesebar@abv.bg
гр. Омуртаг, ул. Васил Левски №18, 0879 587 685, greilli_70_@abv.bg
гр. Пазарджик, бул. Мария Луиза №135, 0898148092 
гр. Перник, ул. Св.Св. Кирил и Методий №14, 076 606 863, 0899 848 813, devor90@b-trust.org
гр. Перник, ул. Бученски Път №11, 0899 838 516, 0898 590 865, veni_si@abv.bg
гр. Пирдоп, ул. 6-та /Тото пункт/, ет. 2, 07181 5252, 0888 504 537, djovani761@abv.bg
гр. Плевен, ул. Данаил Попов №9, 064 988 810, 0887 697 279, multiplast_2007@abv.bg
гр. Плевен, ул. Сан Стефано №27, 064 801 540, 0878 979 920, offi  ce@radex-bg.com

Процес на сертификация
Само този документ удостоверява
сертифицираните
дистрибутори на Ролпласт
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гр. Пловдив, кв. Кючук Париж, ул. Петко Войвода №2А, 032 678 182, 0899 866 046, standart_rol@abv.bg
гр. Пловдив, бул. България №111, 032 942 175, 0888 431 166, tihomir.fi lipow@gmail.com
гр. Пловдив, бул. Пещерско Шосе №97, 0888 431 166, tihomir.fi lipow@gmail.com
гр. Пловдив, ул. Гладстон №43, 032 641 242, 0897 837 774, marxris_g@abv.bg
гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 45, 032 599 196, 0898 505 539, hm_sl.ltd@abv.bg 
гр. Пловдив, бул. Мария Луиза №65, 0895 069 400, 0878 925 178, bgdizain@abv.bg
гр. Попово, бул. България №57, 060 841 011, 0899 894 920, ofi sdimi@abv.bg
гр. Първомай, ул. Стефан Стамболов №21, 0878 511 951, dograma_niki84@abv.bg
гр. Радомир, пл. Войнишко Въстание №, 0898 590 865, 0899 838 516, veni_si@abv.bg
гр. Разград, бул. България №3, 0894 476 949, alfahim@abv.bg
гр. Раковски, ул. Изгрев №5, 0897 093 438 
гр. Сандански, ул. Малашевска №5, 0746 32 324, 0888 655 612, tandemstyle@abv.bg
гр. Свиленград, ул. 3-ти Март №11, 0889 933 339, teostroi@abv.bg
гр. Свищов, ул. Екзарх Антим І-ви, бул. Георги Димитров №2, 0631 43 333, dilyan_km@abv.bg
гр. Севлиево, ул. Любен Каравелов №12, 0675 80 078, 0889 925 125, lalev.rollplast@mail.bg
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №44В, 0356 12 518, 0888 315 083, mpenkow@mail.bg
гр. Силистра, ул. Добрич №74, 086 821 262, 0899 149 740, gosho_dograma@mail.bg
гр. Сливен, бул. Цар Симеон №31, 044 622 222, 0896 856 702, komfort_sliven@abv.bg
гр. Сливен, кв. Дружба, ул. Янко Сакъзов №55, 044 682 320, 0887 567 370, Rosi91_sl@abv.bg
гр. Смолян, кв. Райково, ул. Родопи №10, 0301 657 12, 0886 974 451, borislavmladenski_bobsan@abv.bg
гр. Созопол, ул. Републиканска №8, 0895 232 323, s_plast@abv.bg
гр. София, ж.к. Дианабад, бул. Г. М. Димитров, бл. 38, 02 968 6015, 0878 930 084, kolev_m@gbg.bg
гр. София, ж.к. Фондови Жилища, ул. Щросмайер, до бл. 205, 0885 363 883, dilyan_km@abv.bg
гр. София, ул. Опълченска №21, 02 832 4001, 0885 149 920, offi  ce@radex-bg.com
гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 74А, маг. №3, 02 974 5429, 0887 697 279, multiplast_2007@abv.bg
гр. София, ж.к. Света Троица, ул. Божурище, бл. 135, 0878 454 005, strong94vili@gmail.com
гр. Средец, ул. Васил Коларов №66, 0876 514 516, 0885 681 030, dinamik2012@abv.bg
гр. Стамболийскир ул. П.Р. Славейков №3, 0898 623 240    
гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев №102, 0677 98 208, 0888 608 656
гр. Търговище, кв. Запад, бл. 4, вх. В, ап. 38, 0601 62 555, 0878 380 977, snomeg@abv.bg
гр. Търговище, ул. Стефан Куцаров №2А, 0601 623 78, 0899 894 920, ofi sdimi@abv.bg
гр. Харманли, ул. Петко Каравелов №6, 0888 265 774, daniell_hristov@abv.bg
гр. Хасково, ул. Добруджа №30, 038 665 664, 0889 652 906, msn2009@abv.bg
гр. Чирпан, ул. Димо Недев №9, 0898 325 741, 0898 348 125, luki_term_ood@abv.bg
гр. Шумен, ул. Климент Охридски №23, 054 913 900, 0877 610 400, magnes_stil@abv.bg
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