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СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 1000 отваряема система
window system



основен ъгъл лят 

екструдиран алуминиев 
допълнителен ъгъл 36.5 мм

екструдиран алуминиев 
допълнителен ъгъл 36.5 мм

екструдиран алуминиев 
допълнителен ъгъл 30.0 мм

код/описание опаковка/бр цвят основни и екструдирани алуминиеви ъгли  
code/description package/pcs colour die custed and extruded aluminium joints

die custed aluminium
joint corner bracket

extruded aluminium 
shimming corner 36.5 mm

extruded aluminium 
shimming corner 36.5 mm

extruded aluminium
shimming corner 30.0 mm

ET053302 250 MF

MF

MF

MF

200

80

100

ET050001

ET050005

ET050008



екструдиран алуминиев 
ъгъл 36.5 мм

екструдиран алуминиев 
ъгъл 36.5 мм

екструдиран алуминиев 
ъгъл 36.5 мм

екструдиран алуминиев 
ъгъл 30.0 мм

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

extruded aluminium corner 
joint bracket 36.5 mm

extruded aluminium corner 
joint bracket 36.5 mm

extruded aluminium corner 
joint bracket 36.5 mm

extruded aluminium corner 
joint bracket 30.0 mm

ET054401 100

50

30

30

ET054404

ET054412

ET054429

MF

MF

MF

MF

сглобка за произволен ъгъл

стоманена връзка за каса (габи)

метален изравнителен ъгъл 

код/описание

код/описание

опаковка/бр

опаковка/бр

цвят

цвят изравнителни ъгли

code/description

code/description

package/pcs

package/pcs

colour

colour alignment square

die custed aluminium variable 
angle joint corner bracket

galvanized steel joint corner

alignment square (galvanized steel)

ET053301 30

400

200

ET051102

ET055507

E-1101

E-1102

E-1100

E-1121

MF

MF

MF



ET055501

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

100

100

ET057704

ET055505

метален изравнителен ъгъл 

метален изравнителен ъгъл 

пластмасов изравнителен ъгъл

alignment square (galvanized steel)

alignment square (galvanized steel)

alignment square (plastic)

100

E-1102

MF

(2)

T - връзка с винт вътрeшна страна 15 мм

T - връзка вътрeшна страна 15 мм

T - връзка  вътрeшна страна 

щифт 4/8 x 6.5 мм 

код/описание опаковка/бр цвят „T” връзки
code/description package/pcs colour “T” brackets

T - bracket with screw internal side

T - bracket internal side 15 mm

T - bracket internal side

roll pin 4/8 x 6.5 mm

ET070203 100

10

50

100

ET070204

ET079001

ET143901

MF

MF

MF

MF



T - връзка външна страна 15 мм

EPDM уплътнител основен

EPDM вулканизиран ъгъл 
за уплътнител 130128

EPDM уплътнител за 
каса при отваряемост

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

T - bracket external side 15 mm

EPDM central gasket

EPDM vulcanised corner for 130128

EPDM internal seal gasket

ET070304 100

130 m

100

320 m

ET130128

ET060128

ET130152

MF

EPDM уплътнител за стъкло 4 мм

PVC уплътнител с твърда 
основа за перото на крило 

EPDM уплътнител за перото на крило

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 3-4 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket 4 mm

PVC interior seal gasket

EPDM interior seal gasket top line

EPDM glazing gasket press-in 3-4 mm

ET130153 150

200

160

150

ET130131

ET130174

ET130175



EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 7-8 мм 

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 3 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 4 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in 5-6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7-8 mm

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

ET130176 80

60

260

200

ET130177

P3

P4

20

18

22

20

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 5 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 6 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 7 мм

EPDM уплътнител към праг

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

EPDM glazing gasket press-in 6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7 mm

EPDM door seal gasket

P5 80

80

50

240

P6

P7

ET130412

A

18

16



EPDM уплътнител към праг

EPDM уплътнител за декоративен профил

тапа за профил за врата E1137

код/описание

код/описание

опаковка/бр

опаковка/бр

цвят

цвят

code/description

code/description

package/pcs

package/pcs

colour

colour

EPDM door seal gasket

EPDM seal gasket for decorative lattice bar

plastic plug for E1137

ET130156 100 m

250 m

25

ET130413

ET074628

пластмасови капачки
plastic plugs

тапа за профил за врата E1139

чифт тапи за прав делител E1135

чифт тапи за заоблен делител E1136

plastic plug for E1139

pair of plastic plugs for straight secondary 
sash profile E1135

pair of plastic plugs for round secondary 
sash profile E1136

ET074633 25

25

25

ET074625

ET074626



четка с метална основа 12 мм L = 2.2 м

ъгъл за заоблен стъклодържател

brush with metalic body 12 mm L = 2.2 m

corner for round bead

ET135900 1

25ET059902 MF

код/описание

код/описание

опаковка/бр

опаковка/бр

цвят

цвят

четка за праг на врата

ъгъл за заоблен стъклодържател

code/description

code/description

package/pcs

package/pcs

colour

colour

brush door threshold profiles

corner for round bead





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 1300 система за преградни стени
system for partition walls



основен ъгъл за E1300

EPDM уплътнител за стъкло 4 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 3-4 мм

joint corner bracket for E1300

EPDM glazing gasket 4 mm

EPDM glazing gasket press-in 3-4 mm 

ET070102 300

150

150

ET130153

ET130175

MF

код/описание

код/описание

опаковка/бр

опаковка/м

цвят

цвят

основни ъгли

уплътнители

code/description

code/description

package/pcs

package/m

colour

colour

main aluminium corner joint

gaskets



EPDM уплътнител за стъкло набивен 5 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

P5 80





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 2300 система за летящи врати
system for swing doors



основен ъгъл

EPDM уплътнител за стъкло 
набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за стъкло 
набивен 5-6 мм 

EPDM уплътнител за стъкло 
набивен 7-8 мм 

main aluminium corner joint bracket

EPDM glazing gasket press-in 3-4 mm

EPDM glazing gasket press-in 5-6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7-8 mm

ET070101 300

150 m

80 m

60 m

ET130175

ET130176

ET130177

MF

код/описание опаковка/бр цвят основни ъгли
code/description package/pcs colour main aluminium corner joint

E-2316

12

10

8



EPDM уплътнител за стъкло набивен 3 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 4 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 5 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 6 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

EPDM glazing gasket press-in 6 mm

P3 260

200

80

80

P4

P5

P6

A

24

22

22

20

EPDM уплътнител за стъкло набивен 7 мм

четка с увеличена водоплътност 4p 10 мм

чифт пластмасови тапи за E2315

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in 7 mm

pile weatherseal 4p 10 mm

pair of plastic plugs for E2315

P7 50

200

50

ET135410

KO2315PL

20

MF





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 40 oтваряема система 
с прекъснат термичен мост
thermo-break window system



основен ъгъл лят

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм  

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

die casted aluminium corner joint bracket

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

ET053305 250

200

300

250

ET054255

ET054250

ET054252

MF

код/описание опаковка/бр цвят
основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 

code/description package/pcs colour die casted corners and extruded aluminium joints

MF

MF

MF

Е-40100

Е-40100

Е-40150

Е-40150

Е-40100 Е-40200

Е-40150 Е-40250



екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 24.7 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 24.7 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm

ET054256 200

300

100

250

ET050200

ET054305

ET054300

MF

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

Е-40101

Е-40200

Е-40250

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 56 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 28.1 мм   

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 24.7 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 56 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 28.1 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 24.7 mm 

ET054301 200

55

100

150

ET054304

ET054308

ET050300

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

MF

MF

Е-40151

Е-40153

Е-40154



екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 25.8 мм

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium  
shimming corner 25.8 mm 

ET054354 100

200

100

300

ET054350

ET054352

ET050201

MF

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

Е-40102

Е-40102

Е-40152

Е-40152

Е-40201

Е-40251

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 9.1 мм 

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 25.8 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 9.1 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 25.8 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm

ET054306 100

300

100

50

ET054251

ET050400

ET054501

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

E-40251

E-40201

MF

MF

MF

Е-40201

Е-40251

E-40251

E-40201Е-40201

Е-40251



код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 9 мм 

extruded aluminium  
corner joint bracket 9 mm 

ET054351 150 MF

екструдиран алуминиев ъгъл  
24.7 мм за PVC обков SIEGENIA, GU

екструдиран алуминиев ъгъл  
24.7 мм за PVC обков MAKO

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC SIEGENIA, GU

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC MAKO

70

70

ET054700

ET054701

код/описание цвят
основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли за pvc обков

code/description colour die casted corners and extruded  
aluminium joints for pvc

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

опаковка/бр
package/pcs

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм  
за PVC обков ROTO, WINKHAUS

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 26.3 мм 

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC ROTO

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 26.3 mm 

ET054702 70

250

200

100

ET054300

ET054301

ET054551

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

MF

MF

Е-40101

Е-40101

Е-40151

Е-40151

Е-40271



екструдиран алуминиев ъгъл 26.3 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 9 мм 

щифт 3 x 6 мм с държач 

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 9.1 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 9.1 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 26.3 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 9 mm

roll pin 3x6 mm with handle 

ET054251 300

50

100

100

ET054453

ET054452

ET143900

MF

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

Е-40272

Е-40272

Е-40271

изравнителен ъгъл за прави каси и крила 

изравнителен ъгъл за  
заоблени каси и крила 

метален изравнителен ъгъл 

пластмасов изравнителен ъгъл 

alignment square with locking function  
for straight sash profiles and frames

alignment square with locking function  
for round sash  profiles and frames

alignment square (galvanized steel)

alignment square (plastic)  

ET058001 250

250

100

100

ET058002

ET055501

ET057704

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

изравнителни ъгли 
alignment square

(1)

(2)



метален изравнителен ъгъл 

Т - връзка вътрешна страна 10.5 мм 

Т - връзка с винт вътрeшна  
страна 10.5 мм 

код/описание цвят
code/description colour

стоманен изравнителен  
ъгъл за крила с pvc обков

alignment square (galvanized steel) for PVC 
groove

alignment square (galvanized steel)

Т - bracket internal side 10.5 mm 

T - bracket with screw  
internal side 10.5 mm 

ET055509 100

200

100

10

ET055507

ET070200

ET070205

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

Е-40300

Е-40300

T - връзка външна страна 10.5 мм

Т - връзка вътрешна страна 23.5 мм

Т - връзка с винт вътрeшна  
страна 23.5 мм 

T - връзка външна страна 23.5 мм 

T - bracket external side 10.5 mm 

Т - bracket internal side 23.5 mm 

T - bracket with screw  
internal side  23.5 mm 

T - bracket external side 23.5 mm 

ET070300 100

100

10

100

ET070201

ET070206

ET070301

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

MF

MF

Е-40301

Е-40301

Е-40300

Е-40301



T - връзка външна страна 72 мм 

щифт 4/8 x 6.5 мм

код/описание цвят
code/description colour

Т - връзка вътрешна страна 66.8 мм

Т - bracket internal side 66.8 mm 

T - bracket external side 72 mm 

roll pin 4/8 x 6.5 mm

ET070202 50

50

100

ET070302

ET143901

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

EPDM уплътнител за праг 

EPDM уплътнител за  
каса при отваряемост

EPDM основен уплътнител 
при отваряемост

EPDM вулканизиран ъгъл  
за уплътнител 130401

EPDM door sill gasket

EPDM internal seal gasket 

EPDM central gasket 

EPDM vulcanised corner for 130401

ET130172 100 m

250 m

88 m

40

ET130400

ET130401

ET060401

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

уплътнители  
gaskets



EPDM уплътнител за перото на крило

EPDM уплътнител за стъкло удължен 3 мм

EPDM уплътнител за стъкло (3 мм)

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

PVC уплътнител за перото  
на крило с твърда основа

PVC interior seal gasket 

EPDM interior seal gasket top line

EPDM elongated glazing gasket 3 mm

EPDM glazing gasket (3 mm)

ET130131 200

160

120

150

ET130174

ET130402

ET130411

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 7-8 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3 мм

EPDM glazing gasket press-in (3-4 mm)

EPDM glazing gasket press-in (5-6 mm)

EPDM glazing gasket  
press-in (7-8 mm)

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

ET130175 150

80

60

260

ET130176

ET130177

P3

код/описание цвят
code/description colour

1919

17
17

15
15

19 19

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 6 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 7 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 4 мм

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

EPDM glazing gasket press-in 6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7 mm

P4 200

180

130

100

P5

P6

P7

19 19

19 19

15 15

15
15

EPDM уплътнител  
към стена (вътрешен)

EPDM уплътнител към стена (външен)

EPDM уплътнител за дренаж 

EPDM уплътнител към праг 

EPDM wall - joinning gasket (internal)

EPDM wall - joinning gasket  
(external) for round fixed frame

EPDM gasket for drainage  
for fixed frame

EPDM door seal gasket 

ET130403 180

180

120

240

ET130405

ET130414

ET 130412

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за декоративен профил

тапа за профил за врата Е40813

чифт тапи за прав делител E40500

EPDM seal gasket for decorative lattice bar 

plastic plug for E40813

pair of plastic plugs for straight  
secondary sash profile E40500

ET130413 250

10

5

ET074622

ET074620

код/описание

код/описание

опаковка/м

опаковка/бр

цвят

цвят пластмасови капачки

code/description

code/description

package/m

package/pcs

colour

colour plastic plugs

E-40650 E-40650 чифт тапи за заоблен делител E40550

чифт тапи за прав делител E40540

чифт тапи за заоблен делител E40590

тапа за дренаж за отвор 20 x 6 мм

pair of plastic plugs for round  
secondary sash profile E40550

pair of plastic plugs for straight  
secondary sash profile E40540

pair of plastic plugs for round  
secondary sash profile E40590

plastic drain cap 20 x 6 mm

ET074621 5

5

5

100

ET074635

ET074659

ET074605

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour



тапа за водобран E2357

четка с метална основа 12 мм L=2.2 м

ъгъл за заоблен стъклодържател

код/описание цвят
code/description colour

тапа за водобран E40820

plastic plug for round drip profile E-40820

plastic plug for straight drip profile E2357

brush with metalic body 12 mm L=2.2 m

corner for round bead 

ET074624 100

100

1

25

ET074629

ET135900

ET059902

опаковка/бр
package/pcs

MF





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 45 oтваряема система 
с прекъснат термичен мост
thermo-break window system



основен ъгъл лят

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм  

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

die casted aluminium corner joint bracket

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

ET053305 250

200

300

250

ET054255

ET054250

ET054252

MF

код/описание опаковка/бр цвят
основни лети сглобки и екструдирани 
алуминиеви ъгли 

code/description package/pcs colour
die casted corners and extruded aluminium joints

E-45150

E-45100

E-45150

MF

MF

MF

E-45150

Е-45100

Е-45150

Е-45100

Е-45150

Е-45200

Е-45250

E-45100Е-45100

E-45150Е-45150



екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 24.7 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 24.7 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm

ET054256 200

300

100

250

ET050200

ET054305

ET054300

E-45250

E-45200

MF

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

E-45151
E-45151

E-45250

E-45200Е-45200

Е-45250

Е-45101

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 56 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 28.1 мм   

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 24.7 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 56 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 28.1 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 24.7 mm 

ET054301 200

55

150

150

ET054304

ET054308

ET050300

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

MF

MF

Е-45151

Е-45153

Е-45154

Е-45102

Е-45152



екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 25.8 мм

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 24.7 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium  
shimming corner 25.8 mm 

ET054354 100

200

100

300

ET054350

ET054352

ET050201

E-45102

E-45152

E-45102

E-45152

E-45251

E-45201

MF

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

E-45102

E-45152

Е-45102

Е-45152

E-45152Е-45152

E-45251

E-45201Е-45201

Е-45251

E-45102Е-45102

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 9.1 мм 

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 25.8 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 25.8 мм

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 9.1 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 25.8 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.8 mm

ET054306 100

300

100

50

ET054251

ET050400

ET054501

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

E-45251

E-45201

E-45202

E-45252 E-45290

E-45240

MF

MF

MF

Е-45201

Е-45251

E-45251

E-45201Е-45201

Е-45251

Е-45202 Е-45240

Е-45290Е-45252

E-45202

E-45252 E-45290

E-45240Е-45202 Е-45240

Е-45290Е-45252



код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 9 мм 

extruded aluminium  
corner joint bracket 9 mm 

ET054351 150

E-45202

E-45252 E-45290

E-45240

MF

екструдиран алуминиев ъгъл  
24.7 мм за PVC обков SIEGENIA, GU

екструдиран алуминиев ъгъл  
24.7 мм за PVC обков MAKO

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC SIEGENIA, GU

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC MAKO

70

70

ET054700

ET054701

код/описание цвят
code/description colour

E-45151

E-45101

E-45151

E-45101

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

опаковка/бр
package/pcs

основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли за pvc обков
die casted corners and extruded  
aluminium joints for pvc

E-45151

E-45101Е-45101

Е-45151

E-45151

E-45101Е-45101

Е-45151

екструдиран алуминиев ъгъл 24.7 мм  
за PVC обков ROTO, WINKHAUS

екструдиран алуминиев ъгъл 5.2 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 26.3 мм 

extruded aluminium corner joint  
bracket 24.7 mm for PVC ROTO, WINKHAUS

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.2 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 26.3 mm 

ET054702 70

250

200

100

ET054300

ET054301

ET054551

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

E-45151

E-45101

MF

MF

MF

Е-45101

E-45151

E-45101Е-45101

Е-45151

Е-45151

Е-45271



екструдиран алуминиев ъгъл 26.3 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 9 мм 

щифт 3 x 6 мм с държач 

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 9.1 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 9.1 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 26.3 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 9 mm

roll pin 3x6 mm with handle 

ET054251 300

50

100

100

ET054453

ET054452

ET143900

E-45271

E-45272

E-45272

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF

MF

MF

E-45271Е-45271

E-45272Е-45272

E-45272Е-45272

изравнителен ъгъл за прави каси и крила 

изравнителен ъгъл за  
заоблени каси и крила 

метален изравнителен ъгъл 

пластмасов изравнителен ъгъл 

alignment square with locking function  
for straight sash profiles and frames

alignment square with locking function  
for round sash  profiles and frames

alignment square (galvanized steel)

alignment square (plastic)  

ET058001 250

250

100

100

ET058002

ET055501

ET057704

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

(1)

(2)

MF

изравнителни ъгли 
alignment square

(1)(1)

(2)(2)



метален изравнителен ъгъл 

код/описание цвят
code/description colour

стоманен изравнителен  
ъгъл за крила с pvc обков

alignment square (galvanized steel) for PVC

alignment square (galvanized steel)

ET055509 100

200ET055507

E-45300

MF

опаковка/бр
package/pcs

Т - връзка вътрешна страна 10.5 мм 

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

Т - bracket internal side 10.5 mm 

100ET070200

„Т” връзки
“T” brackets

MF

T - връзка външна страна 10.5 мм

Т - връзка вътрешна страна 23.5 мм

Т - връзка с винт вътрeшна  
страна 23.5 мм 

T - bracket external side 10.5 mm 

Т - bracket internal side 23.5 mm 

T - bracket with screw  
internal side  23.5 mm 

ET070300 100

100

10

ET070201

ET070206

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

E-45300

E-45301

E-45301

MF

MF

Т - връзка с винт вътрeшна  
страна 10.5 мм 

T - bracket with screw  
internal side 10.5 mm 

10ET070205 MF

Е-45300

E-45300Е-45300

E-45301Е-45301

E-45301Е-45301



T - връзка външна страна 72 мм 

щифт 4/8 x 6.5 мм

код/описание цвят
code/description colour

Т - връзка вътрешна страна 66.8 мм

Т - bracket internal side 66.8 mm 

T - bracket external side 72 mm 

roll pin 4/8 x 6.5 mm

ET070202 50

50

100

ET070302

ET143901

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

T - връзка външна страна 23.5 мм 

T - bracket external side 23.5 mm 

ET070301 MF100

E-45301Е-45301

EPDM уплътнител за праг 

EPDM уплътнител за  
каса при отваряемост

EPDM основен уплътнител 
при отваряемост

EPDM основен уплътнител 
при отваряемост

EPDM door sill gasket

EPDM internal seal gasket 

EPDM central gasket 

EPDM central gasket 

ET130420 100

250

50

100

ET130400

ET130421

ET130423

код/описание цвят
code/description colour

уплътнители  
gaskets

опаковка/м
package/m



код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител за отваряне  
на средна ос външен

EPDM вулканизиран ъгъл за 
уплътнител 130421 и 130423

EPDM vulcanised corner for  
130421 and 130423

EPDM seal gasket for  
pivoted window - external

ET060421 40

100 mET130718

E-40530
E-40530

EPDM уплътнител за перото на крило

PVC уплътнител за перото  
на крило с твърда основа

PVC interior seal gasket 

EPDM interior seal gasket top line

ET130131 200 m

160 mET130174

опаковка/бр
package/pcs

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM glazing gasket press-in (3-4 mm)

EPDM glazing gasket press-in (5-6 mm)

ET130175 150

80ET130176

24
24

22 22

EPDM уплътнител за стъкло удължен 3 мм

EPDM уплътнител за стъкло (3 мм)

EPDM elongated glazing gasket 3 mm

EPDM glazing gasket (3 mm)

70

150

ET130402

ET130411

опаковка/м
package/m



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 4 мм

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

P4 200

80P5

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 7-8 мм

EPDM glazing gasket  
press-in (7-8 mm)

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

60

260

ET130177

P3

2020

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител  
към стена (вътрешен)

EPDM уплътнител към стена (външен)

EPDM wall - joinning gasket (internal)

EPDM wall - joinning gasket  
(external) for round fixed frame

ET130403 180

180ET130405

EPDM уплътнител за стъкло набивен 6 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 7 мм

EPDM glazing gasket press-in 6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7 mm

130

100

P6

P7

29

опаковка/м
package/m



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за дренаж 

EPDM уплътнител към праг 

EPDM gasket for drainage  
for fixed frame

EPDM door seal gasket 

120

240

ET130422

ET 130412

EPDM уплътнител за декоративен профил

EPDM seal gasket for decorative lattice bar 

ET130413 250

E-40650 E-40650

EPDM уплътнител за каса  
за произволен ъгъл

EPDM gasket for frame  
for variable angles

100ET130424

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

чифт тапи за заоблен делител E45550

чифт тапи за прав делител E45540

pair of plastic plugs for round  
secondary sash profile E45550

pair of plastic plugs for straight  
secondary sash profile E45540

ET074650 5

5ET074651

тапа за профил за врата Е40813

чифт тапи за прав делител E45500

plastic plug for E40813

pair of plastic plugs for straight  
secondary sash profile E45500

10

5

ET074622

ET074649

пластмасови капачки
plastic plugs



код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

тапа за водобран E2357

тапа за водобран E40820

plastic plug for round drip profile E-40820

plastic plug for straight drip profile E2357 

ET074624 100

100ET074629

чифт тапи за заоблен делител E45590

pair of plastic plugs for round  
secondary sash profile E45590

5ET074662

тапа за дренаж за отвор 20 x 6 мм

plastic drain cap 20 x 6 mm

100ET074605

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

четка с метална основа 12 мм L=2.2 м

ъгъл за заоблен стъклодържател

brush with metalic body 12 mm L=2.2 m

corner for round bead 

1

25

ET135900

ET059902 MF





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 24 oтваряема система 
с прекъснат термичен мост
thermo-break window system



код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев 
допълнителен ъгъл 23.5 мм

екструдиран алуминиев ъгъл 23.5 мм 

extruded aluminium shimming  
corner 23.5 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 23.5 mm

ET050006 100

40ET054425

E-2420

E-2425

E-2420

E-2425

E-2420 E-2425

E-2420 E-2425

основен ъгъл лят

екструдиран алуминиев ъгъл 23.5 мм 

die casted aluminium corner joint bracket

extruded aluminium corner joint 
bracket 23.5 mm

250

100

ET053303

ET054402

E-2424

E-2428

E-2424

E-2428

E-2424

E-2428

E-2424

E-2428

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF

MF

MF

Е-2420

Е-2425

Е-2420 Е-2425

основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 
die casted corners and extruded  
aluminium joint brackets



екструдиран алуминиев ъгъл 10.5 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12 мм 

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 13 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 13 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 10.5 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 12 mm

ET054424 200

250

200

ET054408

ET054420

E-2420 E-2424

E-2401 E-2415

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

екструдиран алуминиев ъгъл 13 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 13 mm

ET054416 MF200

E-2425E-2428 E-2425E-2428

Е-2400	

Е-2425	Е-2428

E-2420 E-2424Е-2420	 Е-2424	

E-2401 E-2415Е-2401 Е-2415

Е-2416

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев 
допълнителен ъгъл 23.5 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 23.5 мм 

extruded aluminium shimming  
corner 23.5 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 23.5 mm

ET050002 300

100ET054405

E-2412 E-2421

E-2412 E-2421

екструдиран алуминиев ъгъл 8 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 12.6 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 8 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 12.6 mm

200

200

ET054421

ET054423

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF

MF

MF

E-2412 E-2421

Е-2405

Е-2412 Е-2421

E-2412 E-2421

Е-2405

Е-2412 Е-2421

Е-2418

Е-2423



екструдиран алуминиев допълнителен  
ъгъл 25.5 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 25.5 мм 

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 10.5 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 10.5 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.5 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 25.5 mm 

ET054418 300

100

40

ET054444

ET054443

E-2412 E-2421

E-2403

E-2406

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

екструдиран алуминиев ъгъл 20.5 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 20.5 mm

ET054406 MF100

E-2405
E-2405Е-2405	

E-2412 E-2421Е-2412	 Е-2421	

E-2403

E-2406

Е-2403

Е-2406

E-2403

E-2406

E-2403

E-2406

Е-2403

Е-2406

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев  
ъгъл 22.6 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 5.8 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 22.6 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.8 mm 

ET054428 40

100ET054427

E-2443

екструдиран алуминиев ъгъл 10.5 мм 

екструдиран алуминиев допълнителен 
ъгъл 22.6 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 10.5 mm 

extruded aluminium corner  
joint bracket 22.6 mm 

100

70

ET054411

ET054495

E-2403

E-2406

E-2443

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF

MF

MF

E-2403

E-2406

Е-2403

Е-2406

E-2443Е-2443

Е-2453

E-2443
E-2443Е-2443

Е-2453

E-2443Е-2443

Е-2453



екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 30 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 30 мм 

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев  
допълнителен ъгъл 30 мм 

extruded aluminium  
shimming corner 30 mm 

extruded aluminium  
shimming corner 30 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 30 mm

ET050007 150

100

40

ET050008

ET054426

E-2440 E-2442

E-2445

E-2441

MF

MF

MF

опаковка/бр
package/pcs

основен ъгъл лят

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.8 mm 

ET053304 MF250

E-2440 E-2442

E-2445
E-2441

E-2440 E-2442

E-2445
E-2441

Е-2440	

Е-2445	Е-2441	

Е-2442

E-2440 E-2442

E-2445

Е-2440	 Е-2442	

Е-2445	

E-2441Е-2441

E-2440 E-2442

E-2445

E-2440 E-2442

E-2445

Е-2440 Е-2442

Е-2445

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев ъгъл 30 мм 

екструдиран алуминиев ъгъл 5.8 мм 

extruded aluminium corner  
joint bracket 30 mm

extruded aluminium corner  
joint bracket 5.8 mm

30

100

ET054429

ET054484

E-2441

E-2445E-2442

E-2440 E-2441

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF

E-2441Е-2441

E-2445E-2442

E-2440 E-2441Е-2440

Е-2442 Е-2445

Е-2441

пластмасов изравнителен ъгъл 

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

plastic alignment square 

100PO058003

изравнителни ъгли 
alignment square

E-2400
E-2400Е-2400



пластмасов изравнителен ъгъл 

метален изравнителен ъгъл 

код/описание цвят
code/description colour

метален изравнителен ъгъл 

alignment square (galvanized steel) 

alignment square (plastic) 

alignment square (galvanized steel)

ET055501 100

100

200

ET057704

ET055504

(1)

(2)(2)

MF

опаковка/бр
package/pcs

пластмасов изравнителен ъгъл 

plastic alignment square 

ET058004 100

E-2401

E-2403

E-2412

E-2401

E-2403

E-2412

Е-2401	

Е-2412

Е-2403

(1)

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

Т – връзка с винт  
вътрeшна страна 21 мм 

T – bracket with screw  
internal side  21 mm 

10ET070207

„Т” – връзки  
“T” – brackets

EPDM уплътнител за праг 

EPDM door sill gasket

100ET130420

код/описание цвят уплътнители
code/description colour gaskets

EPDM основен уплътнител  
при отваряемост

EPDM central gasket 

30ET130161

MF

Е-2404

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за стъкло (3 мм)

код/описание цвят
code/description colour

PVC уплътнител за перото на  
крило с твърда основа

PVC interior seal gasket 

EPDM уплътнител за перото на крило

EPDM interior seal gasket top line

EPDM glazing gasket (3 mm)

ET130131 200

160

150

ET130174

ET130411

EPDM уплътнител за каса  
при отваряемост

EPDM internal seal gasket

ET130152 320

опаковка/м
package/m

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител за стъкло 
набивен 7-8 мм 

EPDM уплътнител за стъкло  
набивен 3 мм

EPDM glazing gasket press-in (7-8 mm)

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

ET130177 60

260P3

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за стъкло  
набивен 5-6 мм 

EPDM glazing gasket  
press-in (3-4 mm)

EPDM glazing gasket  
press-in (5-6 mm)

150

80

ET130175

ET130176

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за стъкло набивен 7 мм

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5 мм

EPDM glazing gasket  
press-in 5mm

EPDM уплътнител за стъкло набивен 6 мм

EPDM glazing gasket press-in 6 mm

EPDM glazing gasket press-in 7 mm

P5 80

80

100

P6

P7

EPDM уплътнител за стъкло 
набивен 4 мм

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

P4 200

опаковка/м
package/m

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

тапа за дренаж за отвор 20x6 мм

тапа за водобран E40820

plastic drain cap 20x6 mm

plastic plug for round  
drip profile E-40820

ET074605 100

100ET074624

чифт тапи за заоблен делител E2402

чифт тапи за делител E2446 и Е2447

pair of plastic plugs for round  
secondary sash profile E2402

pair of plastic plugs for secondary  
sash profile E2446 and E2447

5

5

ST2402PL

ET074647

пластмасови капачки
plastic plugs



код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

тапа за водобран E2357

plastic plug for straight  
drip profile E2357

100ET074629

ъгъл за заоблен стъклодържател 

corner for round bead 

25ET059902 MF





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 19 система с отваряне тип плъзгане
sliding system 



метална ъглова сглобка за релса

алуминиева ъглова сглобка за релса

ъглова сглобка полиамидна   
6.6 мм за релса

екструдиран алуминиев ъгъл  
6.6 мм за релса

код/описание опаковка/бр цвят
основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 

code/description package/pcs colour die casted corners and extruded aluminium joints

metal joint corner for sliding rail

aluminium joint corner for sliding rail

joint corner polyamide  
6.6 mm for sliding rail

extruded aluminium joint corner  
6.6 mm for sliding rail

ET058804 100 MF

MF

MF

100

100

250

ET070105

ET061102

ET054445



основен ъгъл лят

основен ъгъл лят

основен ъгъл лят

основен ъгъл лят

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

die casted aluminium  
corner joint bracket

die casted aluminium  
corner joint bracket

die casted aluminium  
corner joint bracket

die casted aluminium  
corner joint bracket

ET053305 250

250

250

250

ET053304

ET053318

ET053306

MF

MF

Е-1214

Е-19200 Е-19203

Е-19121 Е-19120

MF

MF

Е-19205Е-19204Е-19202

метален изравнителен ъгъл 

изравнителен ъгъл  
полиамиден 6.6 за релса

изравнителен ъгъл  
полиамиден за крило

метален изравнителен ъгъл 

код/описание цвят
code/description colour

alignment square (galvanized steel)

polyamide 6.6 alignment  
square for sliding rail

polyamide alignment  
square for sash

alignment square (galvanized steel)

ET055508 100

100

100

200

ET057705

ET057706

ET055507

изравнителни ъгли 
alignment square

опаковка/бр
package/pcs

MF

MF



тапа антипрах

anti – dust plug

ET075506 12

код/описание опаковка/бр цвят пластмасови капачки и тапи  
code/description package/pcs colour plastic plugs

пластмасова тапа за  
свързващ профил  

пластмасова тапа за  
междинен профил 

пластмасова тапа за  
междинен профил 

plastic plug for  
interlock profile 

plastic plug for adjoining profile

plastic plug for adjoining profile

10

10

10

ET074641

ET074638

ET074639

E-19510Е-19510

E-19511Е-19511

EPDM подложка за E19100 (релса)

EPDM подложка за E19101 (релса)

EPDM подложка за E19102 (релса)

EPDM подложка за E19103 (релса)

EPDM flange for E19100 (sliding rail)

EPDM flange for E19101 (sliding rail)

EPDM flange for E19102 (sliding rail)

EPDM flange for E19103 (sliding rail)

ET076615 10

10

10

10

ET076616

ET076617

ET076618

код/описание опаковка/бр цвят фланци  
code/description package/pcs colour flanges



EPDM подложка за  
E19104 (релса)

EPDM подложка за  
E19105 (релса)

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

EPDM flange for E19104  
(sliding rail)

EPDM flange for E19105 
(sliding rail)

ET076619 10

10ET076620

четка с увеличена  
водоплътност 4p 7 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

pile weatherseal 4p 7 mm

200ET135407

четки
brushes

уплътнители
gaskets

четка с увеличена  
водоплътност 4p 7 мм

pile weatherseal 4p 7 mm

ET135507 200

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

PVC уплътнител за перото  
на крило с твърда основа

EPDM уплътнител за стъкло  
набивен 3-4 мм

interior seal PVC gasket 

EPDM glazing gasket  
press-in (3-4 mm)

200

150

ET130131

ET130175

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM уплътнител за стъкло набивен 3 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 4 мм

EPDM уплътнител за стъкло набивен 5 мм

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM glazing gasket press-in (5-6 mm)

EPDM glazing gasket press-in 3 mm

EPDM glazing gasket press-in 4 mm

EPDM glazing gasket press-in 5 mm

ET130176 80

260

200

180

P3

P4

P5





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 1600 система с отваряне 
тип плъзгане
sliding system 



основен ъгъл лят

стоманена връзка за каса (габи)

код/описание опаковка/бр цвят
основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 

code/description package/pcs colour die casted corners and extruded aluminum joints

die casted aluminum  
corner joint bracket

stainless steel joint corner

ET053305 250 MF

400ET051102 MF

Е-1600

Е-1601 Е-1602

метален изравнителен ъгъл 

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

alignment square  
(galvanized steel)

200ET055504

изравнителни ъгли 
alignment square

MF



тапа антипрах

пластмасова тапа за 
свързващ профил 

пластмасова тапа за  
свързващ профил  

пластмасова тапа за  
междинен профил 

код/описание цвят
code/description colour

anti – dust plug

plastic plug for  
interlock profile 

plastic plug for interlock profile 

plastic plug for adjoining profile

ET075505 50

100

10

10

ET074603

ET074641

ET074640

пластмасови капачки и тапи
plastic plugs

опаковка/бр
package/pcs

Е-2521

четка с увеличена  
водоплътност 4p 6 мм

pile weatherseal 4p 6 mm

ET135406 200

код/описание опаковка/м цвят четки
code/description package/m colour brushes

четка с увеличена 
водоплътност 4p 6 мм

четка с увеличена 
водоплътност 4p 7 мм

четка с увеличена  
водоплътност 4p 7 мм

pile weatherseal 4p 6 mm

pile weatherseal 4p 7 mm

pile weatherseal 4p 7 mm

200

200

200

ET135506

ET135407

ET135507



EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за  
стъкло набивен 4 мм

glazing EPDM gasket  
press-in (3-4 mm)

glazing EPDM gasket  
press-in 4 mm

ET130175 150

200P4

код/описание опаковка/м цвят уплътнители 
code/description package/m colour gaskets





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 52 система за плъзгане 
с прекъснат термичен мост
sliding thermo-break system 



основен ъгъл лят

екструдиран алуминиев  
ъгъл 19.1 мм за релса

екструдиран алуминиев  
ъгъл 6.6 мм за релса

ъглова сглобка полиамидна  
6.6 мм за релса

die casted aluminum 
corner joint bracket

extruded aluminium joint  
corner 19.1 mm for sliding rail

extruded aluminium joint 
corner 6.6 mm for sliding rail

joint corner polyamide  
6.6 mm for sliding rail

ET053306 250

100

250

100

ET054468

ET054445

ET061102

MF

код/описание опаковка/бр цвят
основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 

code/description package/pcs colour die casted corners and extruded aluminum joints

MF

MF



допълнителен pvc ъгъл за ET052210

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран механичен ъгъл 20 мм 

extruded aluminium joint corner 20 mm 

supplamentary pvc corner for ET052210

ET052210 250

250ET074683

MF

опаковка/бр
package/pcs

метален изравнителен ъгъл

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

alignment square (galvanized steel) 

100ET055508

изравнителни ъгли 
alignment square

MF

изравнителен ъгъл полиамиден  
6.6 мм за релса

изравнителен ъгъл полиамиден за крило

метален изравнителен ъгъл 

polyamide 6.6 mm alignment  
square for sliding rail

polyamide alignment square for sash

alignment square (galvanized steel)

ET057705 100

100

200

ET057706

ET055507

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF



пластмасова тапа за свързващ профил  

пластмасова тапа за 
междинен профил 

пластмасова тапа за дренаж 

plastic plug for interlock profile 

plastic plug for adjoining profile

plastic drain cap 

10

10

10

ET074666

ET074684

ET074637

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

тапа антипрах

anti – dust plug

12ET240803

пластмасови капачки и тапи  
plastic plugs

четка с увеличена 
водоплътност 4p 7 мм

четка с увеличена
водоплътност 4p 7 мм

pile weatherseal 4p 7 mm

pile weatherseal 4p 7 mm

200

200

ET135407

ET135408

четка с увеличена  
водоплътност 4p 6 мм

pile weatherseal 4p 6 mm

ET135406 200

код/описание цвят
code/description colour

четки
brushes

опаковка/м
package/m



EPDM уплътнител за
стъкло набивен 3 мм

EPDM glazing gasket 
press-in 3 mm

260P3

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

200ET130131

уплътнители
gaskets

PVC уплътнител за перото  
на крило с твърда основа

PVC interior seal gasket 

EPDM уплътнител за
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM glazing gasket 
press-in (3 - 4 mm)

EPDM glazing gasket
press-in (5 - 6 mm)

150

80

ET130175

ET130176

EPDM уплътнител за
стъкло набивен 4 мм

EPDM уплътнител за
стъкло набивен 5 мм

EPDM glazing gasket
press-in 4 mm

EPDM glazing gasket
press-in 5 mm

P4 200

180P5

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

3ET080178

полиамиди
polyamides

полиамидна лента

spacer

термо подложка за релса
E52101; E52102; E52103; 
E52111; E52112; E52113

изолиращ профил за аксесоари

thermal drain for rails
E52101; E52102; E52103; 
E52111; E52112; E52113

adaptor profile for accessories

3

3

ET080180

ET080181

термо-подложка за релса
E52104; E52105; E52114; E52115

thermal drain for rails
E52104; E52105; E52114; E52115

3E080179





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 3000 система за плъзгане 
с прекъснат термичен мост
sliding thermo-break system 



екструдиран алуминиев 
ъгъл 4.7 мм 

основен ъгъл лят

die casted aluminium
corner joint bracket

extruded aluminium  
joint corner 4.7 mm

250ET054431 MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

250ET053304

основни лети сглобки и екструдирани  
алуминиеви ъгли 
die casted corners and extruded aluminum joints

MF

метален изравнителен ъгъл

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

alignment square (galvanized steel) 

100ET055503

изравнителни ъгли 
alignment square

MF



изравнителен ъгъл полиамиден за крило

polyamide alignment square for sash

ET057701 100

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

тапа антипрах

долна пластмасова тапа 
за свързващ профил  

anti – dust plug

bottom plastic plug 
for interlock profile 

12

10

ET240802

ET074616

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

пластмасови капачки и тапи  
plastic plugs

код/описание цвят
code/description colour

горна пластмасова тапа 
за свързващ профил  

upper plastic plug 
for interlock profile 

ET074617 10

опаковка/бр
package/pcs

EPDM фланец

EPDM flange 

10ET076603

код/описание опаковка/бр цвят фланци
code/description package/pcs colour flanges



четка с увеличена 
водоплътност 4p 8 мм

pile weatherseal 4p 8 mm

ET135408 200

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

четки  
brushes

PVC уплътнител с твърда основа

EPDM уплътнител за
перото на крилото

PVC interior seal gasket 

EPDM gasket for sash

200

200

ET130131

ET130171

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m

уплътнители
gaskets

EPDM уплътнител за стъкло  (4 мм)

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 3-4 мм

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 5-6 мм 

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за 
вертикална релса

EPDM gasket for rail

EPDM glazing gasket (4 mm)

EPDM glazing gasket press-in (3-4 mm)

EPDM glazing gasket 
press-in (5-6 mm)

ET130172 200

150

150

80

ET130153

ET130175

ET130176



EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 7-8 мм 

EPDM glazing gasket 
press-in (7-8 mm)

ET130177 60

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m

полиамидна лента за Е3001

полиамидна лента за Е3005

spacer for E3005

spacer for E3001

3ET130169

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

3ET130168

полиамиди 
poliamydes





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 8000 система за окачена фасада
curtain wall system



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1ET071102

колона
mullion

монтажна планка

fixing bracket

монтажна планка 115 мм

монтажна планка 72 мм

fixing bracket 115 mm

fixing bracket 72 mm

1

1

ET071100

ET071172

монтажна планка 65 мм

fixing bracket 65 mm

1ET071162

MF

MF

MF

MF



кит за монтаж неподвижна опора

кит за монтаж подвижна опора

set for bracket as a fixed bearing 

set for bracket as a moveable bearing 

1

1

071214

071215

поцинкован анкер M12x123 за бетон

galvanized anchor screw M12x123 

107M12123S

MF

MF

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

дренажен фитинг между вертикали 

drainage fitting between mullions 

ET071105 MF1

EPDM уплътнител за 
снаждащ профил 

код/описание цвят
code/description colour

EPDM фланец между два вертикала 

EPDM flange between two mullions 

EPDM gasket 
for joint profile 

ET076605 1

100 mET130134

опаковка/бр
package/pcs

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

25ET076604

хоризонтал
transom

EPDM фланец между 
хоризонтал и вертикал 

EPDM flange between  
mullion and transom 



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

EPDM фланец за хоризонтал Е8302

EPDM фланец за хоризонтал Е8301

EPDM flange for transom E8302

EPDM flange for transom E8301

25

25

ET076610

ET076611

основен ъгъл лят за крило 

die custеd aluminium joint  
corner bracket for sash 

ET053308 250

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

рамка
frame

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

екструдиран алуминиев 
ъгъл 42.6 мм 

екструдиран алуминиев 
ъгъл 45.7 мм

extruded aluminium joint
corner bracket 45.7 mm 

extruded aluminium joint 
corner bracket 42.6 mm 

ET054430 50

135ET054435

екструдиран алуминиев ъгъл 6.3 мм

extruded aluminium joint 
corner bracket 6.3 mm 

300

ET054436

MF

MF

MF

200ET054438

екструдиран алуминиев 
ъгъл 19.5 мм 

extruded aluminium joint 
corner bracket 19.5 mm 

MF

Е-8252



основен ъгъл лят за крило 

екструдиран алуминиев
ъгъл 8.5 мм 

die custеd aluminium joint 
corner bracket for sash 

extruded aluminium joint
corner bracket 8.5 mm 

250

300

ET053303

ET054437

метален изравнителен ъгъл

metal alignment square

20ET058803

MF

MF

MF

Е-8260	

Е-8260	

Е-8260	

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

метален изравнителен ъгъл

metal alignment square

ET055505 100 MF

Е-8251

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

eдиничен фиксатор за крило 

метален изравнителен ъгъл

metal alignment square

single aluminium frame
fastening device 

ET055504 200

1ET071103

двоен фиксатор за крило 

double aluminium frame
fastening device 

1ET071115

MF

MF

MF

Е-8251

1ET071104

подложка между
хоризонтал и крило 

shim between
transom and frame 

MF



EPDM уплътнител между 
хоризонтал и крило 

EPDM weatherstrip of rabbet

350ET130180

код/описание цвят уплътнители
code/description colour gaskets

EPDM уплътнител за 
остъкляване 5 мм

EPDM gasket for  
glazing 5 mm

200ET130181

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител за 
остъкляване 5 мм

EPDM gasket for glazing 5 mm

ET130455 200

EPDM уплътнител за 
остъкляване 8 мм

EPDM gasket for 
glazing 8 mm

ET130167 120

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за 
остъкляване 8 мм

EPDM gasket for 
glazing 8 mm

120ET130458

EPDM уплътнител за 
остъкляване 10 мм

EPDM gasket for 
glazing 10 mm

100ET130182

100ET130470

EPDM уплътнител за 
остъкляване 10 мм

EPDM gasket for
glazing 10 mm

EPDM уплътнител за крило 

EPDM weatherstrip gasket 

120ET130165



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за подкапачка 

EPDM gasket for pressure plate 

140ET130500

EPDM уплътнител за 
стъкло набивен 5-6 мм 

EPDM glazing gasket 
press-in 5-6 mm

250ET130176

EPDM уплътнител 
за стъкло 4 мм 

EPDM glazing gasket 4 mm

ET130153 300

EPDM уплътнител по 
периметъра на каса външен

EPDM  wall - joinning gasket 
perimetric (external) for frame

ET130404 300

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за E8152

EPDM gasket for E8152

100ET130184

EPDM уплътнител за E8152

EPDM уплътнител за E8152

EPDM gasket for E8152

EPDM gasket for E8152

100

100

ET130185

ET130186

100ET130727

EPDM уплътнител за вертикал при 
паралено отваряне на клапа

EPDM gasket for mullion 
for parallel opening



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

EPDM уплътнител за клапа  
Е8270 при паралелно отваряне

термо изолиращ PVC профил 

EPDM gasket for proj. window 
Е8270 for parallel opening

thermal insulation PVC spacer 

100

3

ET130728

ET080170





СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 85 система за окачена фасада
curtain wall system



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1ET071207

колона
mullion

монтажна планка 120 мм

fixing bracket 120 mm

монтажна планка 90 мм

монтажна планка 120 мм

fixing bracket 90 mm

fixing bracket 120 mm

1

1

ET071090

ET071120

монтажна планка 90 мм

fixing bracket 90 mm

1ET071290

MF

MF

MF

MF



монтажна планка 50 мм

монтажна планка 115 мм

код/описание цвят
code/description colour

монтажна планка 90 мм

fixing bracket 90 mm

fixing bracket 50 mm

fixing bracket 115 mm

ET071590 1

1

1

ET071050

ET071270

опаковка/бр
package/pcs

монтажна планка 120 мм

fixing bracket 120 mm

ET071150 MF

MF

MF

MF

1

монтажна планка 115 мм

монтажна планка 72 мм

код/описание цвят
code/description colour

монтажна планка 65 мм

fixing bracket 65 mm

fixing bracket 115 mm

Fixing bracket 72 mm

ET071265 1

1

1

ET071015

ET071390

опаковка/бр
package/pcs

монтажна планка 72 мм

fixing bracket 72 mm

ET071072 MF

MF

MF

MF

1



монтажна планка 72 мм

монтажна планка 65 мм

код/описание цвят
code/description colour

монтажна планка 115 мм

fixing bracket 115 mm

fixing bracket 72 mm

fixing bracket 65 mm

ET071250 1

1

1

ET071572

ET071565

опаковка/бр
package/pcs

монтажна планка 65 мм

fixing bracket 65 mm

ET071065 MF

MF

MF

MF

1

монтажна планка 65 мм

код/описание цвят
code/description colour

монтажна планка 72 мм

fixing bracket 72 mm

fixing bracket 65 mm

ET071372 1

1ET071165

опаковка/бр
package/pcs

монтажна планка 115 мм

fixing bracket 115 mm

ET071172 MF

MF

MF

1

кит за монтаж неподвижна опора

set for bracket as a fixed bearing

1ET071211 MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

1

1

ET071212

кит за монтаж подвижна опора

set for bracket as a moveable bearing

кит за монтаж на скрита опора

кит за монтаж на билна връзка

set for bracket as a hidden bearing

set for bracket as a ridge bearing

ET071213

ET071216

MF

MF

MF

1

поцинкован анкер M12x123 за бетон

galvanized anchor screw M12x123 

07M12123S MF

дренажен фитинг между вертикали

drainage fitting between mullions

ET071209 50

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

пластмасова тапа 
за капачка E85723

дренажен улей

drainage spout

plastic plug for profile 
E85723

ET074674 50

50ET074657

EPDM фланец между хоризонтал 
и вертикал

EPDM flange between mullion 
and transom

50ET076651

MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

200ET076680

уплътнител между хоризонтал 
и вертикал

seal between mullion 
and transom

бутилов уплътнител между 
хоризонтал и вертикал

фиксатор между хоризонтал 
и вертикал с пружина

butil seal between mullion 
and transom

fixing part between 
transom - mullion

6 m

100

ET076681

ET071113

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

300ET071122

MF

MF

Е-85302

кит Т-връзка с шейна 
за хоризонтал

complex fixing part 
for transom

ET071152 250

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

кит Т-връзка с шейна 
за хоризонтал

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

complex fixing part 
for transom

ET071131 320

300ET071141

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

350ET071123

MF

MF

MF

MF

Е-85302

Е-85351

Е-85351

Е-85303



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

150ET071153

кит Т-връзка с шейна 
за хоризонтал

complex fixing part 
for transom

MF

T-връзка за хоризонтал

кит Т-връзка с шейна за хоризонтал

T-bracket for transom

complex fixing part for transom

300

150

ET071132

ET071142

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

280ET071124

MF

MF

Е-85304

Е-85303

Е-85352

Е-85352

MF

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

ET071133 280

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

T-връзка за хоризонтал

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

T-bracket for transom

ET071125 200

210ET071134

T-връзка за хоризонтал 

T-bracket for transom

170ET071126

MF

Е-85353

Е-85305

Е-85345

Е-85306

MF

MF

MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

180ET071135

T-връзка за хоризонтал 

T-bracket for transom

T-връзка за хоризонтал 

T-bracket for transom

T-връзка за хоризонтал 

T-bracket for transom

T-връзка за хоризонтал 

T-bracket for transom

140

156

ET071127

ET071136

110ET071137

Е-85355

Е-85307

Е-85356

Е-85357

MF

MF

MF

MF

T-връзка за хоризонтал

T-връзка за хоризонтал

T-bracket for transom

T-bracket for transom

ET071138 100

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

PVC фланец за хоризонтал

PVC flange for transom

ET071139 96

800ET076671

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for transom

100ET076660

MF

MF
Е-85358

Е-85359

Е-85 301

Е-85 360



код/описание цвят
code/description colour

600ET076672

PVC фланец за хоризонтал

PVC flange for transom

L тип фланец за ET071152 
за хоризонтал

C тип фланец комбиниран с ET074810 
за ET071153

L type flange for ET071152 
for transom

C type flange combined with ET074810 
for ET071153

200

200

ET076622

ET076626

опаковка/бр
package/pcs

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for transom 

100ET076661

Е-85 302

Е-85 302

Е-85 302

Е-85 351

L тип фланец за ET071141 
за хоризонтал

C тип фланец комбиниран с ET074810 
за ET071141

L type flange for ET071141 
for transom

C type flange combined with ET074810 
for ET071141

ET076624 200

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

PVC фланец за хоризонтал

PVC flange for transom

ET076628 200

600ET076673

L тип фланец за ET071153 
за хоризонтал

L type flange for ET071153 
for transom

200ET076623

Е-85 351

Е-85 351

Е-85 303

Е-85 303



код/описание цвят
code/description colour

200ET076627

C тип фланец комбиниран с 
ET074810 за ET071153

C type flange combined with 
ET074810 for ET071153

експандиран фланец 
за хоризонтал

L тип фланец за ET071142 
за хоризонтал

foam flange for transom

L type flange for ET071142 
for transom

100

200

ET076662

ET076625

опаковка/бр
package/pcs

C тип фланец комбиниран с ET074810 
за ET071142

C type flange combined with ET074810 
for ET071142

200ET076629

Е-85 303

Е-85 352

Е-85 352

Е-85 352

PVC фланец за хоризонтал

експандиран фланец
за хоризонтал

PVC flange for transom

foam flange for 
transom

ET076674 400

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

PVC фланец за хоризонтал

PVC flange for transom

ET076663 100

350ET076675

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for
transom 

100ET076664

Е-85 304

Е-85 353

Е-85 305

Е-85 354



код/описание цвят
code/description colour

440ET076676

PVC фланец за 
хоризонтал

PVC flange for 
transom

експандиран фланец 
за хоризонтал

PVC фланец за 
хоризонтал

foam flange for 
transom

PVC flange for 
transom

100

400

ET076665

ET076677

опаковка/бр
package/pcs

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for 
transom

100ET076666

Е-85 306

Е-85 355

Е-85 307

Е-85 356

експандиран фланец 
за хоризонтал

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for 
transom

foam flange for 
transom

ET076667 100

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

експандиран фланец 
за хоризонтал

foam flange for 
transom

ET076668 100

100ET076669

пластмасова фиксираща тапа 
комбинирана с “C” фланци

plastic plug for fixing part between 
transom and mullion combined with 
“C” flanges

100ET074810

Е-85 357

Е-85 358

Е-85 359



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

100ET071119

рамка
frame

фиксатор за структурно 
остъкляване 90 мм

fixing part for structural 
glazing 90 mm

двоен фиксатор комбиниран 
с дистанционер E85990 за 
остъкляване (6-20-5) = 31 мм

единичен фиксатор комбиниран 
с дистанционер 85990 
за остъкляване (6-20-5) = 31 мм

double fixing part combined 
with glazing bead E85990 
glazing (6-20-5) = 31 mm

single fixing part combined 
with glazing bead 85990 
glazing (6-20-5) = 31 mm

200

100

ET071109

ET071110

двоен фиксатор комбиниран 
с дистанционер 85991 
за остъкляване (6-16-5) = 27 мм

double fixing part combined 
with glazing bead 85991 
glazing (6-16-5) = 27 mm

100ET071116

MF

MF

MF

MF

алуминиева подложка 
35 мм за хоризонтали

алуминиева подложка 
30 мм за хоризонтали

код/описание цвят
code/description colour

алуминиева подложка 
26 мм за хоризонтали

aluminium glazing shim 
26 mm for transoms

aluminium glazing shim 
35 mm for transoms

aluminium glazing shim 
30 mm for transoms

ET071180 500

200

200

ET071181

ET071185

опаковка/бр
package/pcs

единичен фиксатор комбиниран 
с дистанционер 85991
за остъкляване (6-16-5) = 27 мм

single fixing part combined 
with glazing bead 85991 
glazing (6-16-5) = 27 mm

ET071117 MF

MF

MF

MF

100



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

350ET071182

алуминиева подложка 
32 мм за хоризонтали

aluminium glazing shim 
32 mm for transoms

алуминиева подложка
41 мм за хоризонтали

алуминиева подложка 
36 мм за хоризонтали

aluminium glazing shim 
41 mm for transoms

aluminium glazing shim 
36 mm for transoms

300

350

ET071183

ET071184

MF

MF

MF

екструдиран алуминиев 
ъгъл 15,6 мм

екструдиран алуминиев 
ъгъл 17,2 мм

код/описание цвят
code/description colour

екструдиран алуминиев 
ъгъл 35,8 мм

extruded aluminium joint 
corner bracket 35,8 mm

extruded aluminium joint 
corner bracket 35,8 mm

extruded aluminium joint 
corner bracket 17,2 mm

ET054457 180

200

250

ET054459

ET054458

опаковка/бр
package/pcs

основен ъгъл лят

die custеd aluminium 
joint corner bracket

ET053302 MF

MF

MF

MF

250

клапа
projected window

Е-85410

Е-85410

Е-85200

Е-85400



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

100ET054461

екструдиран алуминиев 
ъгъл 40 мм

extruded aluminium joint 
corner bracket 40 mm

екструдиран алуминиев 
ъгъл 3.5 мм

extruded aluminium joint 
corner bracket 3.5 mm

300ET054462

MF

MF

Е-85210

Е-85210

Е-85211

Е-85211

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

80ET130473

уплътнители
gaskets

EPDM уплътнител 
за остъкляване 3 мм

EPDM gasket for 
glazing 3 mm

EPDM уплътнител 
за остъкляване 5мм

EPDM уплътнител за 
остъкляване 5 мм

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител 
за остъкляване 4 мм

EPDM gasket for 
glazing 4 mm

EPDM gasket for 
glazing 5 mm

EPDM gasket for 
glazing 5 mm

ET130462

100

200

ET130455

ET130181

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител 
за остъкляване 4 мм

EPDM gasket for 
glazing 4 mm

ET130474 100

100



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

80ET130456

EPDM уплътнител 
за остъкляване 6 мм

EPDM gasket for 
glazing 6 mm

EPDM уплътнител 
за остъкляване 6 мм

EPDM gasket for 
glazing 6 mm

80ET130463

EPDM уплътнител 
за остъкляване 7 мм

EPDM gasket for 
glazing 7 mm

110ET130457

EPDM уплътнител 
за остъкляване 8 мм

EPDM gasket for 
glazing 8 mm

100ET130458

EPDM уплътнител 
за остъкляване 10 мм

EPDM уплътнител 
за остъкляване 10 мм

код/описание цвят
code/description colour

EPDM уплътнител
за остъкляване 9 мм

EPDM gasket for 
glazing 9 mm

EPDM gasket for
glazing 10 mm

EPDM gasket for 
glazing 10 mm

ET130479

100

100

ET130470

ET130182

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител 
за остъкляване 8 мм

EPDM gasket for 
glazing 8 mm

ET130167 120

100



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

100ET130480

EPDM уплътнител
за остъкляване 12 мм

EPDM gasket for 
glazing 12 mm

EPDM уплътнител 
за подкапачка

EPDM gasket for 
pressure plate

140ET130500

бутилова уплътнителна 
лента 45 / 0.8 мм

one side butil seal 
tape 45 mm

160ET130553

бутилова уплътнителна
лента 50 мм

two side butil seal 
tape 50 mm

160ET130551

силиконов уплътнител за 
структурно остъкляване 
суха фуга

полиамидна връзка 
при суха фуга

код/описание цвят
code/description colour

силиконов уплътнител за 
структурно остъкляване 
суха фуга

silicone gasket for 
structural glazing

silicone gasket for
structural glazing

poliamide tie 
dry joint

ET130705

120

100 бр/pcs

ET130704

ET080183

опаковка/м
package/m

силиконов уплътнител
за подкапачка Е85702

silicone gasket for 
pressure plate Е85702

ET130126 110

120



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

100ET130199

EPDM уплътнител за E85152, 
E85153, E85154, E85155

EPDM expansion joint gasket

EPDM уплътнител за E85152, 
E85153, E85154, E85155

EPDM gasket for E85152, 
E85153, E85154, E85155

200ET130198

EPDM уплътнител за 
клапа за профил E85410

EPDM gasket for projected 
window for profile E85410

110ET130461

EPDM външен уплътнител за 
клапа структурно остъкляване

EPDM external gasket for projected 
façade window structural glazing

110ET130707

код/описание цвят
code/description colour

EPDM външен уплътнител 
за клапа с капачка

EPDM external gasket 
for projected façade 
with cover plate

ET130706

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител за клапа 
структурно остъкляване

EPDM gasket for projected 
façade window structural glazing

ET130180 350

45

код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

6ET080171

полиамиди
thermal insulation spacers

термо изолиращ 
PVC профил 16 мм

thermal insulation 
PVC spacer 16 mm



код/описание опаковка/м цвят
code/description package/m colour

6ET080174

термо изолиращ 
PVC профил 21 мм

thermal insulation 
PVC spacer 21 mm

термо изолиращ 
PVC профил 25 мм

thermal insulation 
PVC spacer 25 mm

6ET080172

Допълнителен термо 
изолиращ PVC профил

additional (optional) thermal 
insulation PVC spacer

6ET080173

термоизолираща PVC 
кутия 20х24 мм

thermal insulation spacer  
PVC 20x24 mm

6ET080177

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m

термоизолираща 
PVC кутия 26х28 мм

thermal insulation 
spacer  PVC 26x28 mm
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СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
SYSTEM ACCESSORIES

E 90 система за елементна  фасада
unitized façade system



рамка
frame

1 комплект/set MFET071900

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

монтажна планка комплект 
(вариант 1) 

fixing bracket set 
(type 1) 

1 комплект/set MFET071901

монтажна планка комплект 
(вариант 2)  

fixing bracket set 
(type 2)

1 MFET054900

екструдиран алуминиев ъгъл 
101.4 мм за 90100 и 90101

extruded aluminium joint corner bracket 
101.4 mm for 90100 и 90101

1 MFET054901

екструдиран алуминиев ъгъл 
101.4 мм за 90100 и 90101

extruded aluminium joint corner bracket 
101.4 mm for 90100 и 90101



1 MFET054902

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

екструдиран алуминиев ъгъл 
6.4 мм за 90100 и 90101

extruded aluminium joint corner 
bracket 6.4 mm for 90100 и 90101

1 MFET054903

екструдиран алуминиев ъгъл 
4.4 мм за 90100 и 90101

extruded aluminium joint corner 
bracket 4.4 mm for 90100 и 90101

1 MFET055902

метален изравнителен ъгъл 
за 90100 и 90101

alignment square (galvanized steel) 
for 90100 и 90101

1 MFET071900.01

T-връзка за хоризонтал E90301

T-bracket for transom E90301

1 MFET071901.01

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

T-връзка за хоризонтал E90300

T-bracket for transom E90300

100 MFET055901

метален изравнителен ъгъл 
за Е90300 и Е90301

alignment square (galvanized steel) 
for Е90300 and Е90301

1 MFET076901

EPDM фланец за хоризонтал 90301

EPDM flange for transom 90301

1 MFET076902

EPDM фланец за хоризонтал 90300

EPDM flange for transom 90300



100 MFET060905

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

алуминиев фланец за хоризонтал 
Е90301

aluminium flange for transom Е90301

100 MFET060906

алуминиев фланец за хоризонтал 
Е90300

aluminium flange for transom Е90300

100 MFET055900

метален изравнителен ъгъл 
за Е90712

alignment square (galvanized steel) 
for Е90712

100 MFET076900

изравнителен дистанционер 
между модулите 

alignment space bar between 
modules

уплътнители
gaskets

45ET130901

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител между рамка 
90100 или 90101

EPDM gasket between frame 
90100 or 90101

45ET130965

EPDM уплътнител между рамка 
90100 или 90101

EPDM gasket between frame 
90100 or 90101

45ET130966

EPDM уплътнител между рамка 
90100 или 90101

EPDM gasket between frame 
90100 or 90101

45ET130967

EPDM уплътнител между рамка 
90100 или 90101

EPDM gasket between frame 
90100 or 90101



140ET130500

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/м
package/m

EPDM уплътнител за подкапачка
 
EPDM gasket for pressure plate

100ET130474

EPDM уплътнител за остъкляване 4 мм

EPDM gasket for glazing 4 mm
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