
justo FLIPP
Система за интериорно 
остъкляване

Система за интериорно 
остъкляване с множество 
функции, която се вписва 
идеално във всяка среда. 

Елегантна и надеждна.
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Нашият принос за устойчивото развитие

Ние се ангажираме да насърчаваме устойчивото развитие по цялата верига за 
създаване на добавена стойност в съответствие с нашите икономически, екологични 
и социални отговорности към настоящите и бъдещите поколения.

Устойчивостта на продуктово ниво се превръща във все по-важен фактор в 
строителната индустрия. За да покаже количественото въздействие на продукт върху 
околната среда през целия му жизнен цикъл, dormakaba предоставя екологични 
продуктови декларации (EPD), базирани на холистични оценки на жизнения цикъл. 

Всички продуктови декларации (EPD) могат да бъдат свалени от сайта на компанията 
www.dormakaba.com.
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justo FLIPP 
Система за интериорно остъкляване
Перфектен резултат за всяко помещение
justo FLIPP е система за интериорно остъкляване с широка гама от решения, които отговарят на изискванията на различен 
тип помещения и сгради. Всички варианти на системите от серията justo FLIPP са подходящи за офиси и търговски площи. 
Разнообразието от стъклени витрини и врати отваря пространството, дава достъп на повече светлина, подобрява 
комуникацията и видимостта.

Предимствата на justo FLIPP:
• Симетрия - вертикалните и хоризонталните профили 

са с еднаква ширина
• Тънки свързващи профили
• За максимална височина до 3000 мм
• Пълна съвместимост с продукти за контрол на 

достъп, електрически насрещници и магнити брави 
от портфолиото на dormakaba

• Възможност за окабеляване 
• Лесен монтаж на целия обков - панти, брави, дръжки, 

автомати за врати
• Различни варианти за врати – ръчни плъзгащи врати 

(MUTO), автоматични плъзгащи врати (с магнитния 
оператор CS 80 Magneo) или автоматични врати на 
панти (с механизъм Porteo)

• Системата се предлага като завършено цялостно 
решение - до ключ

Технически характеристики

Серията justo FLIPP justo FLIPP D-FR-S
justo FLIPP D-FR-S.E
justo FLIPP D-FR-M
justo FLIPP F-FR  

Стъкло Закалено стъкло (TSG)

Дебелина на стъклото 8, 10 и 12 мм (в зависимост от системата)

Макс. височина на 
профилната система

3000 мм

Макс. тегло на вратата До 80 кг (в зависимост от вида на пантите)

Приложения Касов профил за еднопосочно отваряеми врати

Материал Алуминий

Стандартни финиши Елоксация EV1, mill finish и RAL

Видове обков STUDIO Rondo  OFFICE Junior 
STUDIO Classic  OFFICE Classic 
STUDIO Arcos  OFFICE Arcos 

dormakaba c-lever compact; dormakaba compact reader

Особености Подходящи панти за монтаж с дълбочина на фалца 24 мм



4

dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

justo FLIPP D-FR-S и justo FLIPP D-FR-S.E 

Стъкло Закалено стъкло (TSG)
Дебелина на стъклото 8 и 10 мм

Макс. тегло на вратата 55 кг (с 2 панти)
Материал Алуминий
Стандартни финиши Елоксация EV1, mill finish и RAL
Особености Предлагат се предварително сглобени стандартни касови профили, както и профили по 

индивидуална поръчка.
Опция: профили на стокова дължина

Обков justo FLIPP D-FR-S и justo FLIPP D-FR-S.E могат да бъдат комбинирани единствено с панти 12.091, 
12.090 или 25.451

Всички касови профили на justo FLIPP D-FR-S и 
justo FLIPP D-FR-S.E са съвместими с брави в 
следния дизайн:

STUDIO Rondo  OFFICE Junior
STUDIO Classic  OFFICE Classic
STUDIO Arcos  OFFICE Arcos

Технически характеристики

Studio Rondo
Арт. № 10.202

Office Junior
Арт. № 11.260/11.261

Office Classic
Арт. № 11.280/11.281

Studio Arcos
Арт. № 24.202
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba
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dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

Техническа информация за justo FLIPP D-FR-S

Касов профил justo FLIPP D-FR-S за еднопосочно 
отваряеми врати с дебелина на стъклото 8/10 мм

С вградени крепежи, подходящи за следните модели 
панти на dormakaba 12.091, 12.090 или 25.451, и 
брави от сериите Studio и Office.

Панта за безфалцова каса:
• Макс. тегло на вратата: 55 кг
• Макс. широчина на вратата: 1000 мм

Стандартни финиши
• Елоксация EV1
• RAL

Хоризонтален разрез на профила 

Office Junior
Арт. № 12.090

Office Classic
Арт. № 12.091

Office Arcos
Арт. № 25.451
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba

Вертикален разрез на профила

План

justo FLIPP D-FR-S и justo FLIPP D-FR-S.E могат да бъдат 
комбинирани единствено с панти 12.091, 12.090 или 25.451.
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dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

Техническа информация за justo FLIPP D-FR-S.E

Касов профил justo FLIPP D-FR-S.E за 
еднопосочно отваряеми врати с дебелина на 
стъклото 8/10 мм

С вградени крепежи, подходящи за следните 
модели панти на dormakaba 12.091, 12.090 или 
25.451, и брави от сериите Studio и Office.

Панта за безфалцова каса:
• Макс. тегло на вратата: 55 кг
• Макс. широчина на вратата: 1000 мм

Стандартни финиши
• Елоксация EV1
• RAL

Хоризонтален разрез на профила

Office Junior
Aрт. № 12.090

Office Classic
Арт. № 12.091

Office Arcos
Арт. № 25.451
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba

Вертикален разрез на профила

justo FLIPP D-FR-S и justo FLIPP D-FR-S.E могат да бъдат 
комбинирани единствено с панти 12.091, 12.090 или 25.451.

План



10

dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

justo FLIPP D-FR-M 

Технически характеристики

Касов профил justo FLIPP D-FR-M за 
еднопосочно отваряеми врати с дебелина на 
стъклото от 8, 10 и 12 мм

Studio Arcos/ Studio Rondo
Панта за касов профил:
• Подходящи панти за монтаж с дълбочина на 

фалца 24 мм 
• Макс. тегло на вратата: 60 кг

Office Arcos
Панта за касов профил:
• Макс. тегло на вратата: 80 kg

Стъкло Закалено стъкло (TSG)
Дебелина на стъклото 8, 10, и 12 мм

Макс. тегло на вратата до 80 кг (в зависимост от вида на пантите)
Материал Алуминий
Стандартни финиши Елоксация EV1, mill finish и RAL
Особености Предлагат се предварително сглобени стандартни касови профили, както и профили по 

индивидуална поръчка.
Опция: профили на стокова дължина

Studio Arcos
Арт. № 24.230

Studio Rondo
Арт. № 10.230

Office Arcos
Арт. № 25.230

Studio Rondo
Арт. № 11.230
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba

Профили
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dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

justo FLIPP F-FR 

Стъкло Закалено стъкло (TSG)
Дебелина на 
стъклото

8, 10 и 12 мм

Материал Алуминий
Стандартни 
финиши

Елоксация EV1, mill finish и RAL

Технически характеристики

Профили
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba
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dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

Касов профил justo FLIPP D-FR-M с фиксирани панели и 
оберлихт. Подхоящ за 8, 10 и 12 мм дебелина на стъклото.

Подходящ обков: Office (ARCOS, Junior, Classic),
Studio (ARCOS, Rondo, Classic).

Макс. тегло на вратата: до 80 кг (в зависимост от вида на 
пантите).

justo FLIPP D-FR-M & justo FLIPP F-FR

Касовите профили на justo FLIPP D-FR-M и justo FLIPP 
F-FR могат да бъдат монтирати както към под, така и към 
стена.

Стандартни финиши:
• Елоксация EV1
• Mill finish
• RAL

Профили
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba

Вериткален разрез на профила

План
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dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP

justo FLIPP D-FR-M + WCP

Касов профил justo FLIPP D-FR-M - с фиксирани панели и 
оберлихт. Подхоящ за 8 и 10 мм дебелина на стъклото.

Подходящ обков: Office (ARCOS, Junior, Classic),
Studio (ARCOS, Rondo, Classic).

Макс. тегло на вратата: до 80 кг (в зависимост от вида на 
пантите).

Касовите профили justo FLIPP D-FR-M и WCP могат да 
бъдат монтирати както към под, така и към стена.

Стандартни финиши:
• Елоксация EV1
• RAL

Профили
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Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba

Вертикален разрез на профилите

План
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dormakaba Допълнителни продукти и функции

Дървени врати

Използването на дървена каса към системата за интериорно 
остъкляване е ефектен начин да подчертаете индивидуалността на 
всяко помещение. 

• Чудесен вариант както за модерни офис пространства, така и за 
по-традиционни стилове

• Дизайнът на помещението остава изчистен - перфектно 
съчетание между "топлината" на дървото и минималистичното 
усещане, което носи стъклото

Най-подходящите 
автомати за врати за 
justo FLIPP

Антипаник механизми за стъклени врати
Всички антипаник механизми на dormakaba могат да бъдат 
монтирани на системата justo FLIPP в съответствие с изискванията 
за пожарна безопасност. 

Допълнителни продукти и функции

dormakaba предлага широко портфолио от продукти и решения, които да използвате, за да комбинирате линията justo 
FLIPP и да я направите идеалното допълнение към Вашия офис, търговска част или дом.

Можете да избирате сред множество варианти от обков за стъклени и дървени врати, автомати за врати, 
допълнителни ръчни и автоматични задвижвания и решения за контрол на достъп. 

Нашите продукти са създадени, за да отговорят на променящите се изисквания на средата. Така сте сигурни, че имате 
перфектната комбинация от качество, гъвкавост и модерен дизайн.

Автомати за врати и аксесоари

За всички варианти на серията justo FLIPP могат да бъдат 
използвани автомати за врати TS 98 XEA, TS 97 и TS 92:

• С функция за лесно отваряне на вратите
• Регулируема сила на затваряне
• Екологична продуктова декларация по ISO 14025/ и /EN 15804 за 

автоматите TS 98 XEA и TS 97
• Екологичната продуктовата декларация за автомат TS 92 е в 

процес на одобрение
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Допълнителни продукти и функции dormakaba

MUTO

Повече индивидуалност

В зависимост от помещението и предпочитанията Ви, 
алуминиевият профил на MUTO може да бъде в бяло, 
сребристо и покритие като неръждаема стомана. По 
запитване на клиента се предлагат и специални прахови 
покрития.

За еднокрили и двукрили врати.

Лазерно гравиране на обков за стъклени врати
Прахово боядисване и лазерно гравиране

На фитингите ни можете да гравирате всичко - от лого 
до ръкописен текст или картинка. Капаците на 
ключалките на интериорните врати са подходящи за 
лазерно гравиране - например, можете да изберете 
символ, с който да покажете за какво се използва 
стаята. 

Фитингите за стъклени врати на dormakaba се 
предлагат в различни цветове, като в допълнение 
предлагаме и т.нар. цветове за прахово боядисване. 
Специалната технология, по която се обработват 
аксесоарите за врати, ни позволява да постигнем 
различни оптични свойства на повърхностите, като 
запазим най-важните им предимства: устойчивост на 
надраскване, защита от атмосферни влияния и 
специална устойчивост на UV лъчи.

Идеи за лазерно 
гравиране на обков 

за врати

Предлагаме различни материали с високо качество - от единична 
бройка до серия. Имаме широка гама от цветове, които могат да 
бъдат реализирани в кратки срокове. Нашите цветове и 
предложенията на MultiColor Set включват най-новите разработки 
в архитектурата и интериорния дизайн. 

Допълнителни механизми
В процес на одобрение

MUTO e система за интериорно остъкляване с ръчно плъзгане  - 
предлага се в няколко варианта и с множество функции. 

MUTO може лесно да бъде монтирана на системата justo FLIPP - 
така ще получите напълно завършен продукт с функция за 
самостоятелно автоматично затваряне на вратата и интегрирана 
ключалка без външно захранване.

Екологичната продуктова декларация за MUTO е в процес на 
одобрение.
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dormakaba Допълнителни продукти и функции

Интелигентни решения за достъп

Дигитален цилиндър и c-lever compact с 
фитинги за стъклени врати

Бравите за стъклени врати от серията OFFICE могат да бъдат 
комбинирани и със c-lever compact. Eлектронното устройство 
замества механичната дръжка и е напълно независимо от 
механичния патрон. 

dormakaba c-lever compact
c-lever compact също е част от системата evolo smart и с него 
можете да управлявате достъпа до всяка стая директно през 
телефона си.

В комбинация със системата за контрол на достъп evolo smart, 
можете да управлявате правата за достъп за до 50 потребители.

Всички дигитални ключове ключове се купуват директно от 
приложението. evolo smart работи в офлайн режим.

Инсталирайте приложението evolo smart на телефона си и 
контролирайте достъпа навсякъде. Приложението можете 
да изтеглите от Google Play или App store напълно безплатно. 
Необходимо е и програмираща карта Master B.

Екологичната продуктова декларация за c-lever compact е в 
процес на одобрение.

evolo smart

И двете електронни устройства работят през системата за контрол на достъп dormakaba evolo smart. С нея 
можете да управлявате достъпа само през телефона си. Приложението е подходящо за малки и средни бизнеси 
и може да бъде използвано за до 50 потребителя.

Всички дигитални ключове се купуват директно в приложението.
Свалете го безплатно от Google Play или App Store.

В процес на одобрение

Бравите за стъклени врати STUDIO и OFFICE могат да бъдат 
комбинирани с дигиталния цилиндър на dormakaba. 
Елегантният и изчистен дизайн на фитингите от двете серии 
в комбинация с електронното устройство, ги прави 
предпочитан избор за всяко помещение, където е необходим 
контрол на достъп.

Дигитален цилиндър
С дигиталния цилиндър лесно и ефективно управлявате 
достъпа до всяко помещение - можете да го използвате 
както за офиса, така и за дома си. 

Изключително лесен за употреба: само доближете картата за 
достъп, чипа или ключа с RFID технология. Цилиндърът ще 
излъчи звуков и светлинен сигнал, за да покаже разрешен 
ли е достъп до помещението.

Устройството е част от самостоятелното портфолио на 
системата за достъп evolo. Това означава, че не е необходимо 
допълнително окабеляване на вратата, защото цилиндърът 
работи със стандартна батерия (CR2).

Използвайте само телефона си: инсталирайте приложението 
evolo smart на телефона и предоставяйте/спирайте достъп 
навсякъде. Приложението можете да изтеглите безплатно 
от Google Play или App store. Допълнително е необходимо 
единствено програмираща карта Master B. Дигиталните 
ключове купувате директно от приложението.

evolo smart работи и в офлайн режим, така че контролът на 
достъп може да бъде управляван дори и да нямате интернет.
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Допълнителни продукти и функции dormakaba

dormakaba compact reader

Електронните устройства от серията 
compact reader се интегрират лесно към 
съществуващото оборудване на сградата. 

dormakaba c-lever compact

c-lever compact може да бъде използвано и като самостоятелно електронно 
устройство. Подходящо е за инсталиране на дървени, метални и стъклени 
интериорни врати в офиси, административни сгради, частни домове. 

Освен в комбинация с фитингите на dormakaba, монтирайки c-lever compact 
можете да продължите да използвате съществуващата дръжка на вратата. 

Благодарение на иновативния си дизайн, c-lever compact може да бъде монтиран 
и наобратно, което е особено подходящо за врати в тесни пространства или 
врати, при които цилиндърът е разположен над дръжката на вратата.

Други устройства за контрол на достъп

Елегантният и тънък дизайн позволява директен монтаж върху метални, 
пластмасови и дървени профили; за вътрешен и външен монтаж (според вида на 
устройството).
 
С dormakaba compact reader можете да контролирате достъпа на почти неограничен 
брой потребители за конкретни местоположения и часове, като едновременно с това 
използвате механичните патрони, с които вратите са оборудвани.

• Широка гама от дизайни и възможности
• Батерия, вградена в корпуса на устройството
• Екологична продуктова декларация по /ISO 14025/ и /EN 15804



22

dormakaba Система за интериорно остъкляване justo FLIPP



23

Система за интериорно остъкляване justo FLIPP dormakaba



ju
st

o 
FL

IP
P 

br
oc

hu
re

, 0
6/

21
S

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

www.dormakaba.com

дормакаба България ЕООД
жк. Дружба 2,
ул. Хайделберг №15
1582 София, България
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