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•	 Интериорни	врати	
	Изпълнения: гладки, профилирани, остъклени, 
таблени – над 20 варианта
 Модели: единични, двукрили, плъзгащи се, 
летящи, тип “чупещо се крило”
 Покрития: естествени фурнири, 
цветен ПУ лак
 Размери: стандартни или по поръчка
 

•	 Мебели	за	дома	

•	 Мебели	за	хотели

•	 Мебели	за	офиси

•	 Дървени	рамки	за	легла	и	мека	мебел

•	 Interior	doors:	
 Versions: solid, glazed, paneled – more than 
20 models
Functional	structures: single leaf, double leaf, 
sliding doors, book type doors, swing doors
Surface	covering: natural veneers, PU lac-
quer
Sizes:	standard or custom
 

•	 Domestic	furniture

•	 Hotel	furniture

•	 Office	furniture

•	 Wooden	frames	for	beds	and	sofas

50 годишна традиция
в производството на:

50 years of experience
in the field of manufacturing of:

Interior doors are in conformity with the appropriate 
standards BDS EN 1192, BDS EN ISO 140-3 and BTO – 
04 103/20.12.2004, following the provisions of Contrac-
tion products directive 89/106/EEC.

Интериорните врати отговарят на изискванията 
на БДС ЕN 1192, БДС EN ISO 140-3 и БТО-04.103/ 
20.12.2004 г. в съответствие с изискванията 
на НСИОССП и Директива за строителните 
продукти (СРD) 89/106/ЕЕС на Европейския съюз.



Класик Премиум

апликация на фурнира
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Интериорна врата,
фурнир файнлайн	орех
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	тик
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апликация на фурнира
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	абанос
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апликация на фурнира
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	тъмен	орех
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апликация на фурнира
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	тик,
модел “Хармония”
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апликация на фурнира
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	венге	
	 файнлайн	дъб
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апликация на фурнира
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	сив	дъб
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апликация на фурнира
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Класик
Интериорна врата,
фурнир дъб

ec
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структуриран фурнир байцове

какаобианко брендинатурален

апликация на фурнира
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Класик Плюс

структуриран фурнир

бианко

Интериорна врата,
фурнир дъб	
 бял	ПУ	лак
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o

апликация на фурнира
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Dекор
Интериорна врата,
цветен	ПУ	лак
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Dекор
Интериорна врата,
цветен	ПУ	лак
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Класик Премиум
Интериорна врата,
фурнир файнлайн	венге

ec
o

апликация на фурнира



МОДЕЛИ	НА	ПРОФИЛИРАНЕ СТРУКТУРА	НА	КРИЛОСХЕМА	НА	ОТВАРЯНЕ

МОДЕЛИ	НА	ОСТЪКЛЯВАНЕ

ЛЕГЕНДА МОДЕЛ	НА	КАСА

0 - 400 mm

max 20 mmmax 20 mm
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регулируема каса
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заоблена каса
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флакс
пълнеж 

хартиен
пълнеж 

Дясна врата
(RHR; дясна и по БДС)

остъкляване

водоразтворим лак

ec
o

плъзгащо се крило

профилиране

портална врата

чупещо се крило

вътре

вън

Лява врата
(LHR; лява и по БДС)

вътре

вън



“ХАРМОНИЯ	-	ТМ”	АД
5700	Тетевен,	ул.	“Вършец”	№	30	
тел.:	0678/52596,	55595	
e-mail:	harmoniatm@mail.bg	
www.harmonia-tm.com

HARMONIA	-	TM	JSC
30,	Varshetz	St.,	5700	Teteven,	Bulgaria	
tel.:	+359	678/52596,	55595	
e-mail:	harmoniatm@mail.bg
www.harmonia-tm.com

София	
бул.	“Черни	връх”	№	8,	бл.	4	
тел.:	02/865	75	58	
мобилен:	0879	100	965

Тетевен
ул.	“Вършец”	№	30	
тел.:	0678/52596,	55595

ИЗЛОЖБЕНИ	САЛОНИ


