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Bezpečnostní dveře



O našich dveřích Příslušenství Technologie
Dveře Sofia jsou volbou pro všechny, kteří hledají bezpečí, reprezentativní a moderní vstup do svých domo-
vů, ale i kvalitu za rozumnou cenu. Jsou přizpůsobené evropským standardům i požadavkům zákazníků, kteří 
hledají zlatou střední cestu při výběru bezpečnostních dveří. Sofia je v první řadě značka lidskosti a zakládá 
si na rodině, pravých hodnotách a zabezpečení komfortu a bezpečí pro ty, kteří si ji vybrali jako ochránkyni.  
Na nic si nehrajeme. Nabízíme řešení pro ty, kteří si zařizují nový domov, pro ty, kteří se potřebují postarat o bezpe-
čí svých dětí, rodiny a domova , ale i pro ty, kteří začínají znovu. Představujeme Vám nový pohled na jednoduchý, 
ale i zároveň stylový a též praktický moment vstupu do Vašeho prostoru s výbornou zvukovou izolací až 33 dB, 
v bezpečnostní třídě proti vloupání RC2.

 křídlo bezpečnostních dveří Sofia je zhotovené z kvalitní  
ocelové desky o síle 0,8 mm

 křídlo o tloušťce 70 mm obsahuje izolační vrstvu  
z minerální vlny

 zárubně dodáváme v šířkách 100 a 160 mm;  
jsou z plechu o síle 1,4 mm

 po celém obvodu je magnetické těsnění

 protihluková izolace až 33 dB

 rozměry 930 x 2020 mm,  
průchodnost 800 mm

 třída odolnosti proti  
vloupání RC2

Ilustrační foto modelu sofia Retro
technologicky totožné s modely sofia Modern
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Páčkový
mechanismus
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SofiaMAX

Naše dveře splňují náročné normy 
a prošly certifikačními zkouškami.

Ve zkouškách neprůzvučnosti dosáhly úrovně 33 dB.

Pant s ochranou
proti sesazení
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Vnitřní uzamykání
bez klíče - denní 
zámek

Nerezová klika
se systémem KLASIK
nebo ANTI PANIC
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Dub zlatý

NOVÝ POHLED NA JEDNODUCHÝ, 
ALE ZÁROVEŇ MODERNÍ 
DESIGN DVEŘÍ.

JEMNÝ RUSTIKÁLNÍ NÁDECH DÁ 
VSTUPU  DO VAŠEHO BYTU TRADIČNÍ 

VZHLED. MODERNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
DVEŘE S PATINOU MINULOSTI.

Dub tmavýDub tmavý

Buk světlýBuk světlý BíláBílá

Dub zlatý



MODELOVÁ ŘADA GRAY JE SPECIÁLNÍ  
EDICE PRO MODERNÍ A TECHNICKY 
DESIGNOVANÉ INTERIÉRY. DOKÁŽEME  
JE DODAT V JAKÉKOLIV BARVĚ,  
TAKŽE JE TO NA VÁS ...

ATRAKTIVNÍ VZORY V IMITACI DŘEVA 
SE SPECIÁLNÍ DVEŘNÍ FÓLIÍ S OCHRANNOU 

LAMINOVACÍ VRSTVOU.
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Váš prodejce:

Prodejci:

O nás
Firma Sofia System se svými bezpečnost-
ními dveřmi SOFIA oslovila trh už v roku 
2009. Od té doby už máme v rámci svého 
obchodního působení výborné jméno a 
množství spokojených velkoobchodních i 
maloobchodních zákazníků. Právě SPOKO-
JENOST A INOVACE patří mezi naše benefi-
ty spolu S DOSTUPNOSTÍ, PRAKTIČNOSTÍ, 
STYLOVOSTÍ A BEZPEČNOSTÍ, kterou nabí-
zíme našim odběratelům. Myšlenka udělat 
bezpečí dostupným artiklem na trhu  
a zprostředkovat ho běžnému uživateli  
v požadované kvalitě se přeměnila  
na tisíce spokojených domácností. Děku-
jeme, že můžeme spolu s Vámi dělat svět 
bezpečnějším místem a otevírat dveře 
všem, kteří za nimi doposud stáli.

Sofia System
Víc než jen bezpečí. 
Víc než jen dveře.

Bezpečnostní dverě Sofia

9. Května 1206, Uherský Brod 68801

+420 603 189 722 | info@sofiadvere.cz

www.bezpecnostnidveresofia.cz


