


Check List

→ Вид на системата

Doormax Flex Line 24 Стъклена преградна стена с единично стъкло и размери на 
основния профил 24х30 мм (ш х в)

Doormax Flex Line 60 Стъклена преградна стена с единично стъкло и размери на 
основния профил 60х30 мм (ш х в)

Doormax Flex Line 100 Стъклена преградна стена с единично стъкло и размери на 
основния профил 100х30 мм (ш х в)

Doormax Twin Line/Doormax Twin Line Plus Шумоизолираща стъклена преградна стена с две стъкла и размери 
на основният профил 100х27 мм (ш х в)

Doormax  Click
Стъклена преградна стена с единично стъкло и вертикални и 
хоризонтални декоративни профили между стъклата, с размери 
на основният профил 60х30 мм (ш х в)

Doormax Structural Шумоизолираща стъклена преградна стена с две структурно 
залепени стъкла и размери на профила  100 мм

→ Цвят

→ Шумоизолaция

→ Дебелина на стъклото

→ Вид на стъклото

→ Вид на врата

→ Обков

→ Допълнителни опции

Ви
д 

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

от
ва

ря
ем

ит
е 

ча
ст

и
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

пр
оф

ил
на

та
 

си
ст

ем
а

Ви
д 

и 
оп

ис
ан

ие
  н

а 
си

ст
ем

ат
а

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
  н

а 
ст

ък
ло

то

Едно стъкло Две стъкла

8 мм 5.5.2 2х8 мм 2х5.5.2

закалено ламинирано матирано боядисано друго

боядисване по RAL Елоксация

32 dB 36-38 dB 40 dB 43 dB 45-47 dB

6 мм 10 мм 2х6 мм 2х10 мм

падащ праг електрически насрещник

автомат за самозатваряне вградени щори DORION C50антипаник механизъм

друго

крило от 10мм закалено стъкло МДФ крило крило с алуминиева рамка  18х42 мм

крило с алуминиева рамка 90х45 мм стъклопакет

друго

FAIL SAFE

FAIL SECUREмодул за вграждане на ел. инсталации

DOORMAX 
ул. „Борис Арсов“ No.9, партер 
1700 София, България 
Телефон: +359 888 409 877 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, DOORMAX ЕООД

ул. „Борис Арсов” 9, 1700, гр. София

декларираме на собствена отговорност, че продуктите:

1. Профили за двойно остъкляване DOORMAX TWIN LINE

2. Профили за единично остъкляване DOORMAX FLEX LINE

3. Обков за стъклени врати, Colcom-Италия, dormakaba - Германия

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти или други 
нормативни документи.

Декларацията се издава въз основа на:

• Протокол от изпитване No. 559-3-87/03.09.2018г., и No. 661-3-115/25.09.2018г. от
НИСИ ЕООД

• Метод за изпитване: БДС EN ISO 10140-2:2010 Акустика. Лабораторно
измерване на звукоизолацията на строителни елементи.Част.2 Измерване на
изолацията от въздушен шум“. БДС EN ISO 717-1:2013 Акустика. Оценка на
звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част. 1: Изолация от
въздушен шум (ISO 717-1:2013)

• Профили: сплав 6063 Т6, AlMgSi0.5
• Обков Colcom: Сертификат No. B170171686 006 COLCOM GROUP S.p.A,

Certification Mark TUV, Test Report MEC16136.00. Corrosion resistance test NSS(h)
UNI EN ISO 9227:2006, UNI EN 1670-2007

• DORMA GLAS GmbH, Max –Planck-Str. 33-45, 32107 Bad Salzuflen Germany. ISO
9001:2008, DIN 18251-1. EN1935:2002, DIN 18 251, EN 1303

• Уплътнения: ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Декларацията се отнася само за продукти, закупени от фирма DOORMAX ЕООД и за 
количества, упоменати в съответните фактури.

София Продуктов Мениджър
(фамилия и подпис,
печат)

Сертификати  |  21  |  За нас

Doormax разработва иновативни 
стъклени преградни стени, отговарящи 
на специфичните нужди на ползвателите.

Нашите системи създават уникални помещения с изразителен и индивидуален 
характер. Преградните стени са подходящи за всеки стил на интериорния 
дизайн. Специфичните процеси, включени в проектирането, позволяват да се 
получат превъзходни структурни и акустични характеристики, a профилните 
системи предоставят безгранична свобода на дизайна, защото могат да бъдат 
боядисани във всеки цвят по RAL. 

Стъклените преградни стени на Doormax намират множество приложения 
в административни и офис сгради, летища, хотели, търговски магазини, 
конферентни зали, частни домове и много други. Всяка система е изработена 
от висок клас материали и се подлага на различни тестове, за да осигури най-
висока ефективност, превъзходно техническо качество и пълна безопасност. 

Екипът на Doormax притежава необходимите знания, умения и опит, за да 
предостави специфична поддръжка във всяка област на приложение за 
архитекти, дизайнери и частни лица, които искат да направят най-правилния 
избор.

 

                                                       гр. София 1111, ул. Коста Лулчев 58А, тел: +359 2 427 1196, sales@decibel.bg 
                                                                                                                             гр. Ботевград 2140, ул. Индустриална 1
  

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНИ СИМУЛАЦИИ 
31.07.2019г. 

Производител: „Дормакс България“ ООД 
Възложител: „Дормакс България“ ООД 
Изготвил симулациите: „ДЕЦИБЕЛ“ ООД 
Вид конструкция: Двойна шумоизолираща стъклена офис преграда 
Продуктова серия: N/A 
Система: Doormax Twinlin 
Материал на рамката: Алуминиев профил без прекъснат термичен мост 
Вид пълнеж: закалено стъкло 10мм + закалено стъкло 10мм 
Габаритни размери: ширина 1100мм/ височина 3000мм 
Строителна дълбочина: 88мм 
 

Индекс на звукоизолация - Rw= 46dB 

 
Doormax Structural – Rw= 46dB 

10мм закалено стъкло + 88мм въздушна междина + 10мм закалено стъкло 



Характеристика Стъклена преградна стена с 
единично стъкло

Стъклена  преградна стена с 
единично стъкло

Стъклена преградна стена с 
единично стъкло. Възможност 
за оформяне на негативна фуга 
под профила

Размер на профила 24х30 мм (ш х в) 60х30 мм (ш х в) 100х27 мм (ш х в)

Дебелина на стъклото 8 мм, 10 мм, 5.5.2, 5.5.1 8 мм, 10 мм, 5.5.2, 5.5.1 8 мм, 10 мм, 5.5.2, 5.5.1

Вид на стъклото Закалено; ламинирано; матирано; 
боядисано, фолирано

Закалено; ламинирано; 
матирано; боядисано, фолирано

Закалено; ламинирано; 
матирано; боядисано, фолирано

Максимална височина 3000 мм 3200 мм 3200 мм

Минимален /
Максимален размер на 
деленето на стъклата

До 1250 мм. Друг растер е 
възможен след консултация с 
DOORMAX

До 1250 мм. Друг растер е 
възможен след консултация с 
DOORMAX

До 1250 мм. Друг растер е 
възможен след консултация с 
DOORMAX

Шумоизолация на 
преградата

*С ламинирано стъкло Stadip 
silence 5.5.2  - Rw=36-38dB  
*С 10 мм закалено стъкло  - 
Rw=32dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010

*С ламинирано стъкло Stadip 
silence 5.5.2  - Rw=36-38dB  
*С 10 мм закалено стъкло  - 
Rw=32dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010    

*С ламинирано стъкло Stadip 
silence 5.5.2  - Rw=36-38dB  
*С 10 мм закалено стъкло  - 
Rw=32dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010    

Варианти за вграждане 
на врати

Врата от единично закалено 
стъкло, плътно МДФ крило, крило 
с алуминиева рамка

Врата от единично закалено 
стъкло, плътно МДФ крило, 
крило с алуминиева рамка

Врата от единично закалено 
стъкло, плътно МДФ крило, 
крило с алуминиева рамка

Детайл стъкло-стъкло 90о, 180о, детайл с акрилен 
самозалепващ конектор - 
прозрачен/черен

90о, 180о, детайл с акрилен 
самозалепващ конектор - 
прозрачен/черен

90о, 180о, детайл с акрилен 
самозалепващ конектор - 
прозрачен/черен или алуминиев 
профил 

Модул за вграждане 
на електрически 
инсталации

Стандартен алуминиев профил с 
широчина 135 мм 

Стандартен алуминиев профил с 
широчина 135 мм

Променлива ширина - от 
материал МДФ, HPL, боядисано 
стъкло  или друг

Сплав на профилната 
система

Прецизно екструдирани профили със сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, 
отговарящи на стандарт EN 12020

Цвят на профилната 
система

Елоксация; прахово боядисан в цвят по RAL

Обков "Dormakaba", "Colcom", "Eco Shculte" и други с възможност за скрит монтаж

Щори Вътрешни автоматизирани или ръчни роло щори

Допълнителни опции Падащ праг, електрически насрещник за осигуряване на контрол на достъп FAIL SAFE/FAIL SECURE, 
самозатварящ се автомат, антипаник механизъм и др. според индивидуалните особенности на 

помещението

Шумоизолираща офис преградна 
стена с две стъкла. Възможност за 
оформяне на негативна фуга под 
профила

Стъклена преградна стена с 
единично стъкло и вертикални 
и хоризонтални декоративни 
профили между стъклата 

Шумоизолираща офис преградна 
стена с две структурно залепени 
стъкла

100х27 мм (ш х в) 60х30 мм (ш х в) 100 мм

2х10 мм /2х5.5.2, 5.5.1 10 мм 2х (6/8/10 мм) с принт 

Закалено; ламинирано; матирано; 
боядисано, фолирано

Закалено; ламинирано; матирано; 
боядисано, фолирано

Закалено; ламинирано; матирано; 
боядисано, фолирано, HPL, Laminam 
или друг материал

3200 мм 3200 мм 4000 мм

До 1250 мм. Друг растер е възможен 
след консултация с DOORMAX

До 1250 мм. Друг растер е възможен 
след консултация с DOORMAX

До 1250 мм. Друг растер е възможен 
след консултация с DOORMAX

*С ламинирано стъкло Stadip silence 
5.5.2  - Rw=43dB 
*С 10 мм закалено стъкло  - Rw=40dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010    

*С ламинирано стъкло Stadip silence 
5.5.2  - Rw=36-38dB  
*С 10 мм закалено стъкло  - Rw=32dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010    

*С 6 мм закалено стъкло  - Rw=42dB  
*С 5.5.2 ламинирано стъкло  - 
Rw=47dB 
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 10140-2:2010   

Врата от единично закалено 
стъкло, плътно МДФ крило, крило с 
алуминиева рамка с възможност за 
стъклопакет с дебелина 26 мм

Врата от единично закалено 
стъкло, плътно МДФ крило, крило с 
алуминиева рамка

Врата с две залепени стъкла, плътно 
МДФ крило

90о, 180о, детайл с акрилен 
самозалепващ конектор - прозрачен/
черен или алуминиев профил 

90о, 180о, детайл с  алуминиев 
профил, боядисан в цвят 

90о, 180о, детайл с  алуминиев 
профил, боядисан в цвят 

Променлива ширина - от материал 
МДФ, HPL, боядисано стъкло  или друг

Стандартен алуминиев профил с 
широчина 135 мм

Променлива ширина - от материал 
МДФ, HPL, боядисано стъкло  или 
друг

Прецизно екструдирани профили със сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, 
отговарящи на стандарт EN 12020

Елоксация; прахово боядисан в цвят по RAL

"Dormakaba", "Colcom", "Eco Shculte" и други с възможност за скрит монтаж

Вградени моторизирани щори с радио 
контрол - Dorion C50

Вътрешни автоматизирани или 
ръчни роло щори

Вградени моторизирани щори с 
радио контрол - Dorion C50

Падащ праг, електрически насрещник за осигуряване на контрол на достъп FAIL SAFE/FAIL SECURE, самозатварящ се 
автомат, антипаник механизъм и др. според индивидуалните особенности на помещението

 Flex Line 100

Информация за системите  |  43  |  Информация за системите

 Flex Line 24  Flex Line 60  Twin Line StructuralClick
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 Flex Line 24

DOORMAX Flex Line 24
      32 - 38 dB



Стандартни размери

• Широчина на профила: 24 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Височина на витрината: до 3000 мм

Врати

• Височина на вратата: до 3000 мм
• Вид на крилото: Изцяло стъкло | Алуминиев профил със стъклопакет |              
     Алуминиев профил с единично стъкло | МДФ крило 
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация 
• Ниво на изолация от въздушен шум: 32, 34, 35, 38 dB, според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Doormax Flex Line 24  |  87  |  Doormax Flex Line 24



DOORMAX Flex Line 60      
32 - 38 dB
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 Flex Line 60
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Стандартни размери

• Широчина на профила: 60 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Височина на витрината: до 3200 мм

Врати

• Височина на вратата: до 3200 мм
• Вид на крилото: Изцяло стъкло | Алуминиев профил 
     със стъклопакет |  Алуминиев профил с единично        
     стъкло | МДФ крило 
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация 
• Ниво на изолация от въздушен шум: 32, 34, 35, 38 dB, 
     според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Стъклена врата с контрол на достъп
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 Flex Line 100
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DOORMAX Flex Line 100
крило с алуминиева 

рамка  и стъклопакет
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Стандартни размери

• Широчина на профила: 100 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Височина на витрината: до 3200 мм

Врати

• Височина на вратата до 3200 мм
 • Вид на крилото: Изцяло стъкло | Алуминиев профил 
     със стъклопакет |  Алуминиев профил с единично        
     стъкло | МДФ крило 
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация 
• Ниво на изолация от въздушен шум: 32, 34, 35, 38 dB, 
     според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Doormax Flex Line 100  |  18

DOORMAX Flex Line 100
      32 - 38 dB
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 Twin Line

Doormax Twin Line  |  20



Стандартни размери

• Широчина на профила: 100 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Височина на витрината: до 3200 мм

Врати

• Височина на вратата: до 3200 мм
• Вид на крилото: Изцяло стъкло | Алуминиев профил със стъклопакет |  
     Алуминиев профил с единично стъкло | МДФ крило 
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация 
• Ниво на изолация от въздушен шум: 40,43 dB, според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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DOORMAX Twin Line
      40-43 dB
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Вградени моторизирани щори

Doormax Twin Line  |  24

Оформяне на стъклен ъгъл

Тапетно оформен 
технически модул
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Тапетни пана

Тапетна МДФ врата 
и технически модул

Технически модул 
от боядисан МДФ
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Click

Doormax Click  |  28
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Стандартни размери

• Широчина на профила: 60 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Широчина на шпросите: 30 мм
• Височина на витрината: до 3200 мм

Врати

• Височина на вратата: до 3200 мм
• Вид на крилото: единично стъкло с  декоративен   
     алуминиев профил и декоративни шпроси 
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация

• Ниво на изолация от въздушен шум: 32, 34, 
      35, 38 dB, според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Doormax Click  |  30
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Structural

DOORMAX Structural
Принт по периметъра 

на стъклата
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Стандартни размери

• Широчина на профила: 100 мм
• Широчина на стъклото: до 1250 мм
• Височина на витрината : до 4000 мм

Врати

• Височина на вратата: до 3200 мм
• Вид на крилото: Крило с две залепени стъкла| МДФ крило
• Вид на касата: алуминиев профил

Шумоизолация

• Ниво на изолация от въздушен шум: 42, 47 dB, според типа на стъклото

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Doormax Twin Line, стъклено крило, вградени щориDoormax Twin Line, алуминиево крилоDoormax Twin Line, МДФ крило - лак, вградени щори

Doormax Twin Line, стъклено крилоDoormax Click

РЕФЕРЕНЦИИ



Doormax Double Glass Door

Doormax Twin Line  Doormax Twin Line

Doormax Double Glass Door Doormax Twin Line, стъклено крило, вградени щори
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Doormax Flex Line 24 Doormax Flex Line 24

Doormax Twin Line Doormax Twin Line, алуминиево крило Doormax Twin Line, МДФ врата 
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1756 София, България
ул. “Околовръстен път” №253А

Моб.: +359 882 448 399, +359 888 409 877
 office@doormax.bg

www.doormax.bg

https://www.facebook.com/doormaxbg
https://www.linkedin.com/company/doormaxbg
https://www.instagram.com/doormax_bg

