
Защо да изберете 

Smart врата?
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Дългогодишна инвестиция
Покупката на smart врата ще ви осигури спокойствие и 
удобство за десетилетия. Защото вратата се сменя веднъж.  
А не е ли важно тя да ви даде това, от което се нуждаете?

Врати с основно скрито 
и допълнително механично заключване

Специална селекция 
smart решения

Нито една разбита врата с електроника
Имаме монтирани над 15 000 врати с електроника и нито един 
сигнал за успешно неправомерно отваряне! 

Иновативни възможности, 
на които няма да устоите
Технологичните иновации на нашите smart продукти 
позволяват да поддържате постоянна връзка с вратата  
от разстояние и дори да я отключвате само с пръста си.

Невидимо, скрито заключване
Скритото заключване осигурява допълнителна сигурност, 
защото не се вижда. Така вратата ви е двойно по-защитена.

Независими заключващи системи
Дори и да не вярвате, скритото ни заключване е независимо от 
това с ключ. И не само. При опит за неправомерно влизане двете 
заключващи системи взаимно се пазят.

Удобство и лекота на ползване
Smart вратите на Солид са изключително лесни и удобни за 
употреба - веднъж пробвали, няма да искате и да чуете за 
заключване с традиционния ключ.

Smart вратите 
със скрито заключване 
на Солид 55 съчетават традиции,  
иновации и опит, трупан 30 години.

Всички снимки са илюстративни. 
Солид 55 запазва право за технически и ценови промени.

www.solid55.com

Врати с основно механично
и допълнително скрито заключване



За традиционалисти с поглед в бъдещето
Врати с основно механично и допълнително скрито заключване

За ценителите на детайла
Специална селекция smart решения

За верните последователи на високите технологии
Врати с основно скрито и допълнително механично заключване

iPS 1.0
Бюджетна скрита сигурност

Блиндирана врата iPS 1.0 е 
лесна за употреба и е подходящ 

избор за онези, които искат 
да добавят допълнително 

невидимо заключване.

MySolid HH
Не врата, а картина

Фини линии, разнообразие 
от декоративни елементи, 

цветове и луксозен обков се 
допълват от скрити панти, 

създаващи усещане, че имате 
не врата, а шедьовър. Всичко 

това е събрано в изключителна 
високотехнологична врата.

MySolid HHi
Вратата на бъдещето
MySolid ННi е технологичен 
връх. Тук са събрани всички 
иновации и постижения в 
сигурността и дизайна. Изборът 
дали да отключите с пръст 
или с мобилен телефон е 
изцяло ваш, защото моделът 
се заключва единствено с 
електромеханична брава.

iDoor 1.0
Сигурност, която впечатлява!

iDoor 1.0 притежава три 
независими защити - скрито 
заключване, патронна брава 

и вградени функции на СОТ 
- Active Security - система от 

датчици и сирена, които следят 
състоянието на вратата.

iDoor 2.0
Винаги имаме връзка!
Моделът впечатлява с 
вградения модул във вратата за 
управление с мобилен телефон, 
с който отваряте и затваряте от 
всяка точка на света! Можете 
да контролирате iDoor 2.0 и с 
вградения в нея touchscreen 
дисплей.

iDoor 3.0
Технологичен връх
Вграденият във вратата touch-
screen дисплей, отключването с 
пръстов отпечатък и комфортът 
на управлението от разстояние  
с мобилен телефон правят  
iDoor 3.0 нашето технологично 
чудо, което наистина впечатлява.

iPS 2.0
Перфектен баланс между 
карта и ключ
Блиндирана врата iPS 2.0 е 
идеална комбинация между 
механична патронна брава 
със стоманена защитa и 
електромеханична брава с 
управление чрез безконтактна 
карта.

iPS 3.0
Дизайн и технологии, 
събрани в една врата!
Ако искате повече  
сигурност, но и дизайн, 
iPS 3.0 е правилният избор. 
Тя перфектно съчетава две 
независими заключващи 
системи и осигурява повече 
удобство и комфорт.

Безконтактна карта Copy Protected

SBS (Security Blocking System) функция

EasyGo функция автоматично 
заключване

Active Security функция

Touchscreen дисплей 
Solid Smart Control

Управление с мобилен 
телефон Solid MobileKey

Управление с пръстов 
отпечатък SolidTouch ID

Безконтактна карта Copy Protected

SBS (Security Blocking System) функция

EasyGo функция автоматично 
заключване

Active Security функция

Touchscreen дисплей 
Solid Smart Control

Управление с мобилен 
телефон Solid MobileKey

Управление с пръстов 
отпечатък SolidTouch ID
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Touchscreen дисплей 
Solid Smart Control

Управление с мобилен 
телефон Solid MobileKey
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SBS (Security Blocking System) функция

EasyGo функция автоматично 
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Active Security функция

Touchscreen дисплей 
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телефон Solid MobileKey

Управление с пръстов 
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iDoor 1.0 iDoor 2.0 iDoor 3.0

Smart 
Речник

Безконтактна 
карта CP
Ново поколение Copy Protected карта. 
Тя е абсолютно защитена против 
копиране и осигурява допълнителна 
увереност за сигурността на дома.

Solid Smart Control

Система от микрокомпютър, 7-инчов 
дисплей с тъчскрийн и видеошпионка, 
интегрирани във вратата. Чрез тази  
система могат да се настройват параметри, 
като програмиране и изтриване на карти, 
мобилни телефони, настройка на времето  
за заключване и др.                                                                     

Solid MobileKey 

Високотехнологично решение за          
по-висока сигурност, чрез което вратата 
се отключва/заключва от разстояние, 
собственикът получава съобщения за    
състоянието ѝ    , както и алармено съобщение 
при опит за неправомерно влизане.

SolidTouch ID

Осигурява изключително високо ниво  
на сигурност, в което пръстът става ключ. 
За да се отключи вратата, устройството 
единствено трябва да разпознае  
пръстовите отпечатъци с възможност  
за достъп на до 200 отпечатъка.

SBS (Security 
Blocking System) 
Представлява взаимно блокиране  
на двете заключващи системи с цел  
повишаване на сигурността на вратата.

Ел резе - бутон 

За отключване/заключване на                 
електромеханичната брава на 
вратата от вътрешната ѝ    страна.

EasyGo

Иновативната функция EasyGo              
автоматично самозаключва вратата 
след нейното затваряне в интервал 
между 3 и 12 секунди, в зависимост  
от нейната настройка.

 

Active Security

Изключителната функция Active 
Security представлява система от 
датчици и сирена, които следят     
състоянието на вратата.


