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Решения ЗА ИНДУСТРИЯТА
■ Индустриални секционни врати
■ ПВЦ скоростни врати
■ Ролетни промишлени врати
■ Херметични врати за чисти производства
■ Специфични врати: хангарни, сгъваеми,
акустични, хладилни, взривоустойчиви

■ Пожароустойчиви врати
■ ПВЦ лентови завеси
■ Товаро-разтоварно оборудване

■ Автоматизирани портали
■ Автоматични бариери
■ Турникети и системи за контрол на достъпа
■ Автоматични входни врати
■ Многоетажни сглобяеми паркинги
■ Противоударна защита за
товаро-разтоварни и складови зони

■ Хигиенични промишлени изтривалки
■ Системи за разделно сметосъбиране

Производство ■ Инженеринг ■ Монтаж ■ Сервиз

Индустриални секционни врати
Секционни врати с произволни размери и конструкция
Секционни врати с вградена пешеходна врата
Секционни врати с вградени прозорци
Панорамни секционни врати- напълно остъклени
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Предимства:

■ Енергоефективно решение за производствени и складови бази
■ Произволни размери, съобразени с индивидуалните
потребности на клиента

■ Широчина от 1700 мм до 8000 мм и височина от 2000 мм до 6120 мм
■ Възможност за реализация на особено големи по размер врати
■ Съвременен дизайн, богат избор на цвят по RAL и шарка на панелите
■ Безшумно движение на вратата
■ Съвместимост на управлението с други съоръжения
■ Надеждност и високи експлоатационни показатели
■ Сандвич-панели с отлична топлоизолация
■ Над 10 вида контур на водене, съобразно особеностите на сградата
■ Вертикално окачване тип „гилотина“
■ Възможност за ръчно управление или автоматизация
■ Деблокиране при липса на ток
■ Разнообразни системи за безопасност, сензори, датчици и сигнализация
■ Коректно изчисляване на циклите за работа на пружините
/от 25 000 цикъла до 100 000 цикъла/

■ Възможност за частично или пълно остъкление
■ Опция за вградена пешеходна врата и/или вградени прозорци.
■ Варианти за интегрирана система за контрол на мониторинг
на по-голям брой врати

■ Сертифицирани по всички европейски нормативи

промишлени врати
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Предимства:

■ Бързина на преминаване на товаро-разтоварна техника и хора
■ Енергийна ефективност - високата скорост на отваряне/затваряне спестява
електроенергия за отопление и охлаждане

■ Предотвратява инциденти и нежелани аварии чрез правилно подбрани сензори и датчици
■ Възможност за преграждане на търговска от складова зона
■ Опция за рекламен печат на винилните платна на ПВЦ врати
■ Бърза възвръщаемост на инвестицията
■ Съвместимост с останалите съоръжения в даден склад – рампи и секционни врати
■ Възможност за прозрачна част с цел видимост при ПВЦ вратите
■ Херметизация при необходимост за чисти помещения и специално производство
Ролетни промишлени врати
ПВЦ скоростни врати – вътрешен и външен монтаж
Избор на управление – детектор за магнитна примка,
четец на карти, радарен датчик, безконтактен сензор
Аксесоари – светлинна сигнализация, фотоклетки, интегриране в BMS

Херметични врати
за чисти производства
Предимства:

■ Сертифицирано херметично затваряне - Клас 4

и Клас 5

съгласно европейските нормативи

■ Херметични пожароустойчиви плъзгащи се врати с клас
30, 60 или 90 минути

■ Херметични врати за хладилни камери и фризери
■ Гарантират се безопасни условия на труд за служителите
■ Опция за автоматизация и мониторинг на вратите
■ Съвместимост на вратите с други системи и съоръжения
Специфични решения за „чисти помещения” с висок клас на хигиена
Херметични плъзгащи се врати или врати на панти, предназначени за
лаборатории, чисти помещения, фармацевтична, хранително-вкусова,
електронна промишленост и др.
Материал на платното – неръждавейка, HPL,
поцинковани или с антибактериално ПВЦ покритие
Обков и задвижване – според функционалността
Управление – безконтактни сензори, датчици,система за контрол на достъпа

Специални
врати
Хангарни
Сгъваеми
Акустични
Хладилни
Взривоустойчиви
Пожароустойчиви
Предимства:

■ Хангарни врати – тип хармоника от сандвич-панели

или сгъваеми ПВЦ врати тип завеса, които благодарение на

междинните повдигащи и спускащи се колони, могат да бъдат с неограничени размери

■ Врати за хладилни камери на търговски и промишлени хладилни помещения, складове, фризери, сушилни

-

подходящи за голям трафик

■ Врати за хранително-вкусовата промишленост – отговарящи на високи хигиенни норми
■ Акустични врати - врати на панти и плъзгащи се врати за промишлени приложения, машинни зали, театри,
опери, конгресни зали, студия за телевизионни и филмови продукции, звукозаписни студиа.

■ Пожароустойчиви врати за всички видове приложение със становище за допустимост и сертификати
■ АТЕХ сертифицирани врати за производства с взривоопасна среда
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ПВЦ лентови завеси
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Предимства:

■ Бърза възвръщаемост на инвестицията /приемливи цени/
■ Намаляват разходите за енергия за отопление или охлаждане
■ Повишават нивото на безопасност на работното място, като спомагат
за намаляване на шума и на замърсяването на въздуха

■ Изработват се според зададения от клиента отвор
■ Бързо преминаване и навигация на хора и товаро-разтоварна техника
■ Най-евтино и бързо решение за разделяне на отделни участъци и пространства
в склад или производствена сграда

■ Устойчиви на всички препарати за почистване,
химически агенти и ниски температури

■ Изработени от безопасни нетоксични за хората материали
■ Окачващи елементи от неръждаема стомана, широчина и дебелина на лентите, съобразно
приложението и размера на отвора

■ Припокриване на лентите според вида на преминаващите (техника или хора)
и честота на трафика през лентовата завеса

■ Високи експлоатационни показатели

Стандартни ПВЦ ленти
Цветни ПВЦ ленти
Нискотемпературни ПВЦ ленти
Бавно горими ПВЦ ленти
Антистатични ПВЦ врати и завеси
ПВЦ завеси за заваръчни екрани

Антибактериални ПВЦ завеси
Балистично-устойчиви ПВЦ завеси
Звукоизолиращи акустични екрани
UV защитни ПВЦ
ПВЦ завеси против насекоми
ПВЦ ленти за контакт с хранителни продукти

Товаро-разтоварно оборудване

Предимства:

■ Съобразяване с видовете превозни средства и изискванията на бизнеса
■ Лесен и бърз монтаж при добра подготовка на обекта
■ Дълготрайност и високи експлоатационни показатели; надеждност, високо качество и обезопасеност
■ Лека поддръжка и сервиз. Улеснена експлоатация и безопасност за работещия персонал
■ Подбор на съоръженията съгласно европейските нормативи
■ Енергийна ефективност
■ Осъвместяване на режима на работа със секционните врати и други съоръжения и системи
■ Варианти за централизиран мониторинг при по-голям брой рампи
■ Икономични решения от типа на претоварни рампи и преносими мостове за бързи товаро-разтоварни операции
■ Ръчно или автоматично задвижване
■ Нестандартни решения за специфично приложение

Нивоизравнителни рампи
Претоварни мостове
Топлоизолирани врати
Уплътнителен ръкав
Специални рампи
Противоударна защита – индустриални буфери и ръбохранители
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Автоматизирани портали
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Предимства:

■ Контрол на достъпа за външни посетители и доставчици
■ 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

■ Опция за автоматичен режим на работа или директно управление от охрана

Автоматика за двукрил портал с крило от 3 метра до 7 метра
Автоматика за подземен монтаж
Конзолен или телескопичен плъзгащ портал с автоматика
Автоматика за плъзгащ портал с тегло от 200 кг до 3 000 кг

Автоматични бариери
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Предимства:

■ Контрол на достъпа до паркинги в индустриалната зона
■ Безопасност на сградите и собствеността
■ Правилно управление на потока от автомобили на служители, гости, доставчици и партньори
■ Гарантиране на удобни паркоместа за служителите
■ Възможност за интеграция със система за контрол на достъпа
■ Опция за въвеждане на платено паркиране в определени зони
■ Проследимост и мониторинг на трафика на автомобили, приходите и анализ на
натоварването и използваемостта на паркинг-зоните

■ Опция за автоматичен режим на работа или директно управление от охрана
■ Лека експлоатация, гарантиран сервиз и поддръжка

Електромеханични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра
Електрохидравлични бариери с рамо от 5 метра до 7,5 метра
Интегрирани паркинг-системи

Системи за контрол на достъпа

Предимства:

■ Доказано решение за физически контрол на достъпа за служители и посетители във всяка зона
■ Много висока скорост на преминаване в сравнение с обикновени или автоматични врати
■ Интеграция с всички видове системи за контрол на достъпа и работно време
■ Двупосочен режим на преминаване
■ Опция за централизиран мониторинг и управление от охрана
■ Режим на работа при отпадане на захранването по избор – заключване или свободно преминаване за
евакуация, улеснен еднопосочен трафик в началото и в края на работния ден, заключване през нощта и др.

■ Монтаж на открито или вътре в помещения
■ Сензори против прескачане
■ Аварийно спускане на рамото на трираменните турникети при необходимост
■ Корпус-прахово покритие или неръждаема стомана
■ Интегриране на четец за безконтактни карти
■ Вариант за монтаж на стена

Турникет висок
Турникет трираменен
Високоскоростни турникети
Автоматични врати за инвалиди
Специални турникети за преминаване с велосипед
Болард за ограничаване достъпа за коли
Болард антитерористичен
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Автоматични входни врати
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Предимства:

■ Улесняват човекопотока, особено при преминаване на хора със стоки и предмети
■ Спестяват разходи за отопление и климатизация
■ Имидж на основния вход на административната сграда
■ Възможна интеграция със системи за физически контрол на достъпа и работно време за служители
и посетители във всяка зона

■ Прахово покритие на алуминиевата конструкция по избор на клиента
■ Ниска консумация на ток, преминаване в ръчен режим при липса на ел.захранване
■ Възможност за настройка на различни параметри на съоръженията
■ Избор на гъвкав режим на работа (заключено, изход, автоматичен, зимен, отворено)
■ Разнообразие от датчици, сензори за управление и системи за сигнализация

Автоматична плъзгаща врата
Автоматика за врати на панти
Автоматична въртяща врата
Автоматична врата с контрол на достъпа

Многоетажен сглобяем паркинг
Надземен модулен сглобяем паркинг до 4 етажа
Автоматизирани двойни платформи за паркиране
Предимства:

■ Спомага за ефективно увеличаване на паркоместата на всеки съществуващ паркинг
■ Възможно е да се постигне конфигурация на паркинга до четири етажа
■ Конструкцията е изградена от горещопоцинковани модули и е съобразена с всички норми за строителство
■ Модулите позволяват бързо сглобяване и разглобяване в случай на необходимост
■ Последният етаж може да е спортна площадка
■ Кратки срокове за изграждане. Бърза възвръщаемост на инвестицията

Предимства:

■ Иновативни полимерни композитни бариери и прегради, които предпазват от удари
■ Благодарение на специалната си конструкция и материал защитните бариери се огъват при удар и възвръщат
обратно формата си

■ Не ръждясват, не цапат и не се разрушават като стоманените защитни детайли
■ Спестяват разходи за ремонти на стелажи, конструкции и превозни товарни средства
■ Безопасност за работещия персонал
■ Сигурност и опазване на стоки и имущество
■ Бърз и лесен монтаж
■ Икономичен вариант за предпазване от удари, повреди, загуби и аварии

Противоударна защита

Бариери
Перила
Боларди
Защитни детайли за стилажи, за чувствителни зони
Аварийни и проходни вратички
Буфери и ръбохранители за рампи
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Предимства:

■ Подобрена хигиена в работни и входни зони
■ Технологично почистване
■ Липса на негативни отзиви от клиенти
■ По-ниски разходи за общо почистване
■ По-дълъг живот на специализираните индустриални

промишлени
изтривалки

подове

■ Безопасност за работниците и намаляване на
аварии и рискове
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За вход с натоварен трафик от мотокари и тежки превозни средства
За междинни преходни зони вътре в производството
За работни помещения, съблекални, производствени помещения
За чисто производство с високи изисквания към хигиената
За човекопотока от външна зона към вътрешни производствени участъци

Предимства:

■ Практични и лесни за употреба
■ Различна степен на здравина и
варианти за цветове на консумативите

■ Типове консумативи -

биоразградими, за чисти
производства, за опасни отпадъци,
специален модел консуматив
за производства с наличие на
електростатично електричество,

СИСТЕМИ за
сметосъбиране

специални решения за остатъчния
брак в хранително-вкусовата
промишленост

■ Ефективно и компактно събиране
на отпадъци

Сакодържатели (контейнери)
■ Пести време на заетия персонал
съобразени с приложението – 3 типоразмера
■ Хигиенично решение –
без контакт с отпадъците
Шкафове за разделно сметосъбиране
Стенен вариант на стойка за санитарни помещения
Шест цвята на консумативите; различна степен на здравина
За чисти производства – антистатичен консуматив
Стендове с капак и педал за хигиенично приложение
Удобни системи за вграждане в мебели за зони за бързо хранене
Варианти за компактиращи машини за намаляване обема на отпадъци

Какво печелите, когато избирате решение за индустрията 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.

Национален телефон 0700 10 677
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Цифри и факти

■ 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
Собствениците на фирма АССИСТ получават
наградата от президента на Международната
Асоциация на Вратите в САЩ.

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”.

www.assist.bg

