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РЕшЕНИЯ ЗА ДОМА

Подходящи за еднофамилни къщи, 
жилищни   кооперации, апартаменти, 
затворени комплекси, резиденции.

■ Секционни гаражни врати
■ Ролетни врати
■ Автоматизирани портали 
■ Автоматични  бариери и паркинг-системи
■ Защитни антибактериални покрития за интериора
■ Пожароустойчиви и многофункционални врати
■ Входни изтривалки
■ Интелигентни системи за разделно сметосъбиране
■ „Умен дом” – home automation

Производство ■ Инженеринг ■ Монтаж ■ Сервиз



ГАРАЖНИ ВРАТИ www.assist.bg



Секционни гаражни врати
Ролетни гаражни врати

Предимства:

■ Съвременен дизайн; богат избор на цвят по RAL и шарка на панелите 
     /над 250 модела врати/
■ Размери, съобразени с индивидуалните потребности на клиента
     /възможност за реализация на големи по размер врати/
■ Безшумно движение на вратата
■ Съвместимост на управлението с други съоръжения – портал, бариера
■ Надеждност и високи експлоатационни показатели
■ Сандвич панели с доказана топлоизолация
■ Над 10 вида окачване, съобразно особеностите на сградата
■ Възможности за ръчно управление или автоматизация
■ Деблокиране при липса на ток
■ Сертифицирани по всички европейски нормативи 
■ Различни системи за безопасност, сензори, датчици и сигнализация
■ Коректност при изчисляване на режима на натоварване и циклите за работа 
     на пружините за всеки конкретен случай /от 25 000 до 100 000 цикъла/
■ Опция за вградена пешеходна врата и/или вградени прозорци
■ Качествен монтаж, гарантиран сервиз и извънгаранционна поддръжка



АВТОМАТИЗИРАНИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИЗИРАНИ ПОРТАЛИ www.assist.bg



Предимства:

■ Контрол на достъпа
■ Безопасност, удобство и лека експлоатация
■ Опазване чрез физически съоръжения на сгради и имущество
■ Комплексна доставка на метална конструкция и автоматика или само на  
     автоматизация за съществуващ портал
■ Опция за съчетаване на режима на управление с автоматични бариери
■ Системи за дистанционно управление, сензори и датчици за безопасност,
     сигнализация и аксесоари, съобразени с всеки конкретен случай

   автоматика за двукрил портал
  автоматика за плъзгащ портал
  автоматика за конзолен портал
  автоматика за подземен монтаж
  автоматика за телескопичен плъзгащ портал



ПАРКИНГ-СИСТЕМИ И БАРИЕРИ www.assist.bg



    Електромеханични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра
   Електрохидравлични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра  
   Интегрирани паркинг-системи  

Предимства:

■  Безопасност на сградите и собствеността
■  Гарантиране на удобни паркоместа за живущите
■  Възможност за интеграция със система за контрол на достъпа
■  Възможност за изграждане на модулни многоетажни паркинги за 
увеличаване паркоместата при недостиг
■  Лека експлоатация, гарантиран сервиз и поддръжка



ЗАЩИТНИ АНТИБАКТЕРИАЛНИ 
ПОКРИТИЯ ЗА ИНТЕРИОРА www.assist.bg



Предимства:

■ Антибактериални
■ Противоударни
■ Голям избор на цветове
■ Лек и бърз монтаж
■ Удобни за поддръжка и дезинфекция
■ Варианти за печат на изображения 

листова облицовка
ръбохранители за защита на ъгли
буфери, бандове, ръкохватки



ВхОДНИ ИЗТРИВАЛКИ

www.assist.bg

ПОЖАРОУСТОйчИВИ И 
МНОГОфУНКцИОНАЛНИ ВРАТИ



СИСТЕМИ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

Предимства:

■ Практични и лесни за употреба
■  Различни модели и размери сакодържатели
■  Различна степен на здравина и варианти
      за цветове на консумативите Longopac
■ Пести време
■  хигиенично решение – без контакт с отпадъци

www.assist.bg



Какво печелите, когато избирате решение за дома от аССИСТ

■ Компетентна консултация от наш специалист
■  Имате право на безплатен оглед на място
■  Проектиране и инженеринг 
■  Справедлива и прозрачна персонализирана ценова оферта
■  Опции и варианти за избор на съоръжения и окомплектовка
■  Европейско качество и сертификати за всички продукти и изделия
■  Разяснение за норми и изисквания за безопасност на потребителя 
■  Нестандартни решения – специфични размери, цвят и аксесоари
■  Кратки срокове за доставка
■  Качествен монтаж
■  Осигурена поддръжка в гаранционния срок
■  Извънгаранционна поддръжка

Ние предоставяме високотехнологични и безопасни решения за автоматизация 
на всички видове врати и системи за достъп според индивидуалните потребности 
на клиента.

www.assist.bgНационален телефон  0700 10 677



■ Българска семейна компания, основана през 2001 г.

■ Собствена производствена и логистична база в София.

■ Обучени и сертифицирани партньори в страната .

■ Сертифицирана по: БДС EN ISO 2001:2015;

      БДС EN ISO 27001 и БДС EN ISO 14000.

■ За първи път в България през 2001 г. АССИСТ реализира

       трансфер на технология за асемблиране на секционни

      врати с произволен размер с партньор от Канада.

■ член на Конфиндустрия България и IDA-САЩ.

■ АССИСТ получава през 2009 г. награда BOSEI от японското

     правителство за качествено управление на процесите.

■ През 2017 г. започва процес на реинженеринг и

     обособяване на специално звено за сервиз

     и извънгаранционна поддръжка. АССИСТ стартира

     успешен проект с европейско съфинансиране.

■ През 2018 г. АССИСТ получава престижната награда от

     Международната Асоциация на Вратите в САЩ за

     най-добър „Международен дилър на годината”.

Цифри и факти

Собствениците на фирма аССИСТ получават 
наградата от президента на Международната 
асоциация на Вратите в СаЩ.
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