
Živite bolje

26 obrokov po 

39 eur / mesec 
(vključen DDV)

Plačilo za naše stranke 
ob mesečni položnici.

Vrata si boste lahko ogledali na sedežu našega 
podjetja, za vse informacije pa nas lahko pokličete 
na 080 62 20 ali na info@habit.si

V podjetju Habit si prizadevamo za celovito skrb 
vaše nepremičnine. Poleg tega, da naše storitve 
opravljamo strokovno, vestno in predano, smo 
za vas pripravili ponudbo za nakup protivlomnih, 
zvočno-izolativnih vrat. Verjamemo, da sta varnost 
in udobje vaše nepremičnine pomembna dejavnika  
prijetnega bivanja. V posebni ponudbi 
vam omogočamo obročno odplačevanje. 
Da lahko vi že danes živite bolje.

Zagotovljeno:
•  brezplačne izmere  

in svetovanje na objektu
•  dostava
•  demontaža

•  montaža
•  servis
•  5 let grancije

080 62 20

5 let
garancije

Odprite vrata večji kakovosti bivanja.
S protivlomnimi vrati in plačilom na obroke.



Živite bolje

A – Polnilo: panel DELTA WKW.
B –  Pocinkana jeklena pločevina laminirana  

s PVC folijo, debelina 0,5 mm.
C – Glavna ključavnica.
D – Dnevna ključavnica.
E –  Pomožna ključavnica v sistemu  

glavne ključavnice.
F – Ojačan okvir iz lepljenega lesa.
H –Tečaj.
J – Pasivni zaklep.

Barve: bela, zlati hrast,  
temni oreh, venge

Habit ponuja vrata v sodelovanju s podjetjem ALGO, ki je v Sloveniji generalni 
uvoznik in pooblaščeni distributer za protivlomna vrata evropskega 
proizvajalca Delta.
 
Vrata v ponudbi so jeklena protivlomna (podboj v celoti jeklen), imajo zaščito 
ključavnice iz manganovega jekla, zaklepanje na 13 zaklepov (10 aktivnih in 
3 pasivni), 3 nasadila z zaščito proti dvigu ter so zvočno izolativna (40 dB). 
Serijsko so opremljena s 5 ključi, z ALU pohodnim pragom in klasičnim kukalom.
 
Splošna garancija za vrata je 5 let. Predviden rok dobave vrat je  
6 do 8 tednov od končnih izmer.
 
Cena velja za vgradno mero od 880 do 950 mm širine in od 1950 do 2070 mm 
višine ter za debelino stene od 90 do 150 mm.

V ceno vrat je všteta standardna demontaža (lesen podboj obstoječih vrat), 
odvoz na deponijo in plačlilo taks, montaža in dostava novih vrat, letvanje, 
silikoniranje in popravilo špalete.
 
V primeru posebnih dimenzij ali zahtevne demontaže (kovinski podboj obstoječih 
vrat), se ob izmeri določi in obračuna dodatek k osnovni ceni vrat.
 
Nakup vrat po ponujeni ceni bomo omogočili vsem strankam podjetja Habit, 
ki bodo imele ob nakupu vrat poravnane vse finančne obveznosti 
do podjetja Habit.

Bela Zlati hrast Temni oreh Venge

Debelina krila: 56 mm
Varnostni razred: RC2
Število aktivnih zaklepov: 10
Število pasivnih zaklepov: 3
Toplotna izolativnost:  
Ud = 1,4 – 1,6 W/m²K
Zvočna izolativnost: Rw = 40 dB
Barve: bela, zlati hrast,  
temni oreh, venge

Vrata so narejena iz pocinkane 
jeklene pločevine v beli barvi ali 
barvi naravnega lesa. Odlikuje jih 
večja varnost ter zelo dobra zvočna 
izolativnost.

Protivlomna vrata Delta 080 62 20

Etažni lastniki lahko kadar koli od podjetja Habit (pisno z redno pošto ali po elektronski pošti: info@habit.si) zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo 
uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja in tržnih analiz.


