
 

                    Оферта от  “БАРОС” ЕООД 
 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ 

 

Алуминиеви парапети – Стълбищe 
 

1.Парапет с вертикални колони фи 40 подов монтаж с анкери 230 мм  ;ръкохватка фи 50  

и две струни (тръба фи 16) хоризонтално разположени без държачи за струните 

Височина : 90см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 28см 

  
 
 

2.Парапет с вертикални колони фи 40 подов монтаж с анкери 230 мм  ;ръкохватка фи 50 

2мм и три струни (тръба фи 16) хоризонтално разположени без държачи за струните 

Височина : 90см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 28см 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Парапет с вертикални колони фи 40 подов монтаж с анкери 230 мм  ;ръкохватка фи 50 

и четири струни (тръба фи 16) хоризонтално разположени без държачи за струните 

Височина : 90см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 28см 

 

 

 

 

 
 

4.Парапет с вертикално разположени колони фи 40 подов монтаж с анкери 230мм; 

ръкохватка фи 50 ; 2 (две) хоризонтално разположени продила фи 30 и вертикално 

разположени тръби (струни) фи 16  

Височина : 90см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 13см 

 
 

5.Стенна ръкохватка ф50  

Височина : 90см 

Дължина : 100см 

 

 

 

 



 

Алуминиеви парапети-тераси 

 
1.Парапет с бяло стъкло „триплекс” 9мм  вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно 

силиконово уплътнение. 
Височина : 105см 

Дължина : 100см 

 
 

2.Парапет с цветно стъкло „триплекс” 9мм вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно 

силиконово уплътнение 
Височина : 105см 

Дължина : 100см 

 

 
3.Парапет с бяло стъкло „триплекс” 9мм  вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно 

силиконово уплътнение 

Височина : 70см 

Дължина : 100см 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

4.Парапет с цветно стъкло „триплекс” 9мм  вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно 

силиконово уплътнение: 
Височина : 70см 

Дължина : 100см 

.  

 

 

 

5.Парапет с бяло стъкло „триплекс” 9мм  вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50 и хоризонтално разположена тръба фи 16 с държачи 

към колоната; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно силиконово 

уплътнение 

Височина : 105см 

Дължина : 100см 

  
 

 

 

 

6.Парапет с цветно стъкло „триплекс” 9мм  вертикални колони фи 40 –подов монтаж с 

анкери 230мм; ръкохватка фи 50 и хоризонтално разположена тръба фи 16 с държачи 

към колоната; аксесоари за стъклото (стъклодържачи)  и безцветно силиконово 

уплътнение 

Височина : 105см 

Дължина : 100см 

  
 

 

 

 

 



7.Парапет с два хоризонтално разположени профила ф16 и шест 

вертикално разположени профила ф16 

Височина : 105см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 13см 

 
 

8.Парапет с два хоризонтално разположени профила ф30 и вертикално разположени 

квадратни профила 10Х10 мм  

Височина : 105см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 13см 

 
 

 

9.Парапет с два хоризонтално разположени профила ф16 

Височина : 60см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 18см 

 
 

 

10.Парапет с един хоризонтално разположен профил ф16 

Височина : 50см 

Дължина : 100см 

Разстояние между профилите ф16 : 22,5см 

  
 



11.Парапет с ръкохватка ф50 

Височина : 30см 

Дължина : 100см 

                                                .  

 

 

ЦВЕТЪТ НА ПРОФИЛИТЕ Е ПО- ВАШ  ИЗБОР И НЕ ВЛИАЕ НА 

ЦЕНАТА! 

ГАРАНЦИЯ  60 МЕСЕЦА  

ПРИ ПРОЯВА НА ИНТЕРЕС ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕ ДА СЕ 

НАПРАВИ МОСТРА НА ПОСОЧЕНА ОТ ИНВЕСТИТОРА ТЕРАСА 

ИЛИ СТЪЛБИЩЕ! 

 

МАТЕРИАЛА И АКСЕСОАРА  С КОЙТО РАБОТИМ СА С ВИСОКО 

КАЧЕСТВО И ИМАТ ВСИЧКИ СЕРТИФИКАТИ.ИЗДАВАМЕ И 

СЕРТИФИКАИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ! 

 

Срока на доставката и монтажа се уточняват след окончателно 

потвърждение на договор. 

Плащането е по- договаряне с инвеститора .При проява на интерсе можем 

да Ви изготвим няколко варианта на плащане, задоволяващи и двете 

страни! 

Надяваме се да сме Ви полезни. управител .................../ Д.Алиман/ 
 

Тел:0879 17 25 85  

E-mail: BAROS1985@ABV.BG 

Адрес: гр. Пловдив бул.Кукленско шосе № 15 
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