
Domov je tam,
kde sa cítite

bezpečne

výborná 
zvuková
izolácia

až 33 dB

bezpečnostná 
trieda proti

vlámaniu RC2

široká paleta
povrchových 

úprav

Bezpečnostné dvere
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O našich dverách Príslušenstvo
Dvere Sofi a sú voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú bezpečie, reprezentatívny a moderný vstup do svojich príbyt-
kov, ale aj kvalitu za rozumnú cenu. Sú prispôsobené Európskym štandardom aj požiadavkám zákazníkov, ktorí 
hľadajú zlatú strednú cestu pri výbere bezpečnostných dverí. Sofi a je v prvom rade značka ľudskosti a zakla-
dá si na rodine, pravých hodnotách a zabezpečení komfortu a bezpečia pre tých, ktorí si ju vybrali ako ochrankyňu. 
Na nič sa nehráme. Ponúkame riešenie pre tých, ktorí si zariaďujú nový domov, pre tých, ktorí sa potrebujú postarať o 
bezpečie svojich detí, rodiny a domova , ale aj pre tých, ktorí začínajú od znova. Predstavujeme Vám nový pohľad na jedno-
duchý, no zároveň štýlový a tiež praktický moment vstupu do Vášho priestoru s výbornou zvukovou izoláciou až 33 dB, v 
bezpečnostnej triede proti vlámaniu RC2. Kovanie

Kľučka/Kľučka
sofi a Classic

Kovanie
Guľa/Kľučka
sofi a Classic

Páčkový
mechanizmus

Prémiové 
kovanie
Guľa/Kľučka
sofi a Forte

Prémiové 
kovanie
Guľa/Kľučka
sofi a Elit

Naše dvere 
spĺňajú náročné 
normy a prešli 
certifi kačnými 
skúškami. 
V skúškach 
nepriezvučnosti 
dosiahli úroveň 
33 dB.

Pánt s ochranou
proti zosadeniu

Panoramatický
priezorník

Pánt s ochranou
proti zosadeniu

Pánt s ochranou
proti zosadeniu

Vnútorné uzamykanie
bez kľúča - denný 
zámok

Nerezová kľučka
so systémom KLASIK
alebo ANTI PANIC

Prah vo farbe dverí

13-bodový
uzamykací

systém

Nerezový
prah

Ilustračné foto 
modelu sofi a 

Retro technolo-
gicky totožné 

s modelmi sofi a 
Modern

  krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 
z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm

  krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu 
z minerálnej vlny

  zárubne dodávame v šírkach 100 
a 160 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm

  zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB

  rozmery 930 x 2020 mm, 
priechodnosť 800 mm

  trieda odolnosti proti vlámaniu RC2
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UNIKÁTNA KOLEKCIA DVERÍ, KTORÁ HOVORÍ 
SAMA ZA SEBA.  VO SVOJEJ ŠTÝLOVEJ JED-
NODUCHOSTI PONÚKA IDEÁLNE RIEŠENIE 

A SÚLAD S AKÝMKOĽVEK TYPOM INTERIÉRU.

krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 

z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm 

krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu z minerálnej vlny 

zárubne dodávame v šírkach 100 a 170 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm 

zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB  

rozmery 930 x 2020 mm, priechodnosť 800 mm 

trieda odolnosti proti vlámaniu RC2

Dub ArtistOrech hnedý

Jelša matná Orech tmavý
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NOVÝ POHĽAD NA JEDNODUCHÝ, NO 
ZÁROVEŇ ŠTÝLOVÝ A TIEŽ PRAKTICKÝ 
MOMENT VSTUPU  DO VÁŠHO PRIESTORU.

Dub tmavý

Buk svetlý Biela

Dub zlatý

 krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 

     z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm 

 krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu z minerálnej vlny 

 zárubne dodávame v šírkach 100 a 170 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm  

 zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB  

 rozmery 930 x 2020 mm, priechodnosť 800 mm 

 trieda odolnosti proti vlámaniu RC2
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Dub zlatý

JEMNÝ RUSTIKÁLNY NÁDYCH DÁ 
VSTUPU  DO VÁŠHO BYTU TRADIČNÝ 

VZHĽAD. MODERNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE S PATINOU MINULOSTI.

Dub tmavý

Buk svetlý Biela

krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 

z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm 

krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu z minerálnej vlny 

zárubne dodávame v šírkach 100 a 160 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm 

zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB  

rozmery 930 x 2020 mm, priechodnosť 800 mm 

trieda odolnosti proti vlámaniu RC2
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MODELOVÝ RAD GRAY JE ŠPECIÁLNA 
EDÍCIA PRE MODERNÉ A TECHNICKY 
DIZAJNOVANÉ INTERIÉRY. DOKÁŽEME 
JU DODAŤ V AKEJKOĽVEK FARBE, 
TAKŽE JE TO NA VÁS ...

 krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 

     z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm 

 krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu z minerálnej vlny 

 zárubne dodávame v šírkach 100 a 170 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm  

 zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB  

 rozmery 930 x 2020 mm, priechodnosť 800 mm 

 trieda odolnosti proti vlámaniu RC2
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ATRAKTÍVNE VZORY V IMITÁCII DREVA 
SO ŠPECIÁLNOU DVEROVOU FÓLIOU 

S OCHRANNOU LAMINOVANOU VRSTVOU.

krídlo bezpečnostných dverí Sofi a je zhotovené 

z kvalitnej oceľovej platne hrúbky 0,8 mm 

krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu z minerálnej vlny 

zárubne dodávame v šírkach 100 a 170 mm; sú z plechu hrubého 1,4 mm 

zvuková nepriezvučnosť až do 33 dB  

rozmery 930 x 2020 mm, priechodnosť 800 mm 

trieda odolnosti proti vlámaniu RC2

Dub Arizona

Wenge

Dub
Ontário

Dub
Bardolino

Borovica Biela

Dub
svetlý
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Sofi a system, s.r.o., 
Skladištná 5836, Lučenec

+421 948 401 321

info@dveresofi a.sk

www.bezpecnostnedveresofi a.sk

váš predajca:

Predajcovia:

O nás
Firma Sofi a System so svojimi 
bezpečnostnými dverami SOFIA oslovila 
trh už v roku 2009. Odvtedy už máme 
v rámci celoslovenského obchodného 
pôsobenia výborné meno a množstvo 
spokojných veľkoobchodných aj 
maloobchodných zákazníkov. Práve 
SPOKOJNOSŤ, INOVÁCIA patria medzi 
naše benefi ty spolu S DOSTUPNOSŤOU, 
PRAKTICKOSŤOU, ŠTÝLOVOSŤOU A 
BEZPEČNOSŤOU, ktorú  ponúkame 
našim odberateľom. Myšlienka urobiť 
bezpečie dostupným artiklom na trhu a 
sprostredkovať ho bežnému používateľovi 
v požadovanej kvalite sa premenila na 
tisíce spokojných domácností. Ďakujeme, 
že môžeme spolu s Vami robiť svet 
bezpečnejším miestom a otvárať dvere 
všetkým, ktorí za nimi doposiaľ stáli.

Sofi a System
Viac ako len bezpečie. 
Viac ako len dvere.
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