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Решения ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
■ Автоматични входни врати
■ Системни хигиенични изтривалки
■ Противоударна защита за интериора
■ Пожароустойчиви врати
■ Гаражни врати

■ Товаро-разтоварно оборудване
■ Автоматични бариери и паркинг-системи
■ Многоетажни сглобяеми паркинги
■ Дилатационни фуги
■ Системи за разделно сметосъбиране

Производство ■ Инженеринг ■ Монтаж ■ Сервиз

АВТОМАТИЧНИ ВХОДНИ ВРАТИ
Автоматични плъзгащи врати
Автоматика за врати на панти
Автоматични въртящи врата с диаметър от 1,80 м до 6,20 м
Автоматични врати с контрол на достъпа
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Предимства:

■ Осигуряват бързо преминаване на много хора със стоки и предмети
■ Позволяват достъп на майки с детски колички
■ Равностоен достъп за инвалиди със затруднения в придвижването
■ Спестяват разходи за отопление и климатизация
■ Имидж и опции за брандиране на основния вход на всеки търговски обект
■ Възможна интеграция със системи за физически контрол на достъпа
■ 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 скоростта за отваряне/затваряне,
както и пауза в отворено положение

■ Избор на гъвкав режим на работа (заключено, изход, автоматичен, зимен, отворено)
■ Разнообразие от датчици, сензори, броячи за човекопоток и системи за сигнализация, както и
свързаност към пожароизвестяване или BMS

■ Безопасни, надеждни, удобни

Системни хигиенични изтривалки

Предимства:

■ Чистота и хигиена на входа
■ Безопасност, удобство и лека експлоатация
■ Лесно почистване със специализирана техника
■ Възможност за подмяна на износени елементи
■ Конструкция на рамката и лайсните от алуминий
■ Подбор на модела съобразно натоварването
от човекопоток и колички

■ Опция за рекламен надпис или лого
■ Богат избор на цветове при мокетените вложки

Изтривалка с вложка гума
Изтривалка с вложка четка
Изтривалка с вложка мокет
Изтривалка с комбинация от вложки
Специални изтривалки
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противоударна защита
за интериора

Предимства:

■ Надеждна защита за стени, врати и коридори от удари и повреди
■ Елегантен и атрактивен дизайн и богат набор от цветове
■ Лесен и бърз монтаж
■ Спестяват разходи за поддръжка
■ Защитават от увреждане чувствителни зони с голям човекопоток
■ Подходящи за асансьори
■ Опция за рекламен печат на изображения или лого
■ Сертифицирани в съответствие с пожарозащитни норми за интериори

Листова защита за стени
Ръбохранители
Противоударна антибактериална защита за врати
Защитни бандове и буфери за интериора
Антибактериални ръкохватки
Декоративни покрития с рекламен печат за интериора
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Пожароустойчиви врати

Предимства:

www.assist.bg

■ Произведени в Италия
■ Съответстват на действащото противопожарно законодателство
■ Лесен монтаж
■ Високи експлоатационни характеристики
■ Реверсивни модели
■ Най-висок клас С5 на самозатваряне
■ Персонализация на вратите чрез технологията NDD - декоративно покритие, което дава възможност
да се възпроизведе на повърхността на вратата всякакъв дизайн (букви, снимки или лого)

Еднокрили врати
Двукрили врати
Плъзгащи се врати
Параметри: 60-90-120 минути пожароустойчивост
Дебелина на панела от 40 мм до 60 мм
Разнообразни принадлежности – обков, антипаник брави
Възможност за връзка с пожароизвестителна система

ГАРАЖНИ ВРАТИ

www.assist.bg

Предимства:

■ Енергоефективно решение - сандвич панели с доказана топлоизолация
■ 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 – портали, бариери
■ Надеждност и високи експлоатационни показатели
■ 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
■ Коректно 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
Секционни гаражни врати
Панорамни гаражни врати
Ролетни топлоизолирани или неизолирани врати
ПВЦ лентови преградни завеси
Скоростни навиваеми ПВЦ врати

ТОВАРО-РАЗТОВАРНО ОБОРУДВАНЕ

Предимства:

■ Удобство, надеждност, безопасност
■ Пестят време и енергия на персонала
■ Елимнират рискове от аварии и инциденти
■ Ускоряват производствения и търговски процес
■ Гъвкави преносими решения за бързо
разтоварване и зареждане

Претоварни мостове
Нивоизравнителни рампи
Уплътнителни ръкави
Противоударни буфери и ръбохранители
Преносими рампи
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АВТОМАТИЧНИ БАРИЕРИ
И ПАРКИНГ-СИСТЕМИ
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Предимства:

■ Гъвкаво управление на потока от автомобили на служители,
посетители и доставчици

■ Опазване на сградите и имуществото
■ Гарантиране на удобни паркоместа за посетители и служители
■ Възможност за интеграция със система за контрол на достъпа
■ Проследимост и мониторинг на трафика на автомобили, приходите и
анализ на натоварването и използваемостта на паркинг-зоните

■ Лека експлоатация, безотказен режим при липса на ток
■ Възможност за включване в централизирана система за управление BMS и
дистанционно управление на параметрите

■ Съвместимост с апликации и камери за разпознаване на
номерата на автомобилите

Електромеханични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра
Аксесоари за сигурност и безопасност – фотоклетки, детектори за индуктивна
примка, сигнални лампи, светодиодно осветление на рамената на бариерите,
светофарни уредби и др.
Комплексни паркинг-системи: входно-изходни билетоподаващи системи, камери
за разпознаване номерата на МПС, управление на приходите от оператор или от
разплащателна машина /пригодена за карти, банкноти и монети/,
сензори за заети паркоместа, дисплеи за индикация на свободни паркоместа
Осигуряване на безпроблемен достъп за автомобили на пожарната или линейки
Обособяване на зони за ВИП паркиране

Многоетажни
сглобяеми паркинги
Надземен модулен сглобяем паркинг
Автоматизирани двойни платформи
за паркиране

Предимства:

■ Решение за ефективно увеличаване на паркоместата на всеки
съществуващ паркинг

■ Възможно е да се изградят до четири етажа
■ Конструкцията е изградена от горещопоцинковани модули
■ Опция за бързо сглобяване и разглобяване в случай на необходимост
да се премества или модифицира паркинга

■ Варианти за спортна площадка на най-горния етаж
■ Бързи срокове за застрояване
■ Кратки срокове на възвръщаемост на инвестицията
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Предимства:

■ Съответствие със строителни норми и архитектурни предизвикателства
■ Подбор на модели спрямо вида на трафик – хора, колички или автомобили и капацитета на натоварване
■ Изработени от гума, алуминий или неръждаема стомана; EPDM каучук; термопластичен каучук
■ Разнообразие от модели – подови, стенни, фасадни
■ Устойчиви на атмосферно въздействие, UV лъчи и температурни разлики
■ Предпазват от дефекти подове, стени и фасади в хода на експлоатация и придават красив
завършен вид на сградите

Дилатационни фуги
Вертикални за фасади
За гаражи с натоварен трафик
Подови
Водонепропускливи - за санитарни и мокри помещения

Стенни
Пожарозащитни
Сеизмични
Таванни

Системи за разделно
сметосъбиране
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Предимства:

■ Практични и удобни за употреба от посетители и от обслужващия персонал
■ Ефективно и компактно събиране на отпадъци
■ Модерен и стилен дизайн на шкафове и контейнери за отпадъци
■ Различни цветове на консумативите според вида на отпадъка
■ Различна степен на здравина според приложението
■ Хигиенично решение; няма препълване на кошове за боклук или неволно
разпиляване и замърсяване на търговски площи

Специален дизайн за общи пространства Longopac Bin
Единичен, двоен или троен шкаф за разделно сметосъбиране
За тесни пространства - стенен монтаж
Еко варианти за офис
Елегантен и практичен шкаф за зоните за хранене/food court/
Longopac net за санитарни помещения
Опция - компактиращи и балиращи системи

Какво печелите, когато избирате решение за търговски обекти 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”.
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