
* Reprezentativni primer izračuna za enokrilna vrata Weltnorm, linija za stanovanja, standardne dimenzije 790 x 2090 mm, v standardni izvedbi in standardni barvi brez dodatne opreme • Vrsta 
financiranja: hitri kredit • Število obrokov: 60 • Navedena EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov sklenitve pogodbe, zavarovanja terjatev in obrestne mere, ki velja na dan  
1. 6. 2016 in znaša 10,04 %. EOM ne vsebuje morebitnih stroškov predfinanciranja in delnega obroka ter stroškov, ki nastanejo z neizpolnjevanjem pogodbe. EOM se lahko spremeni, če se spremeni 
višina kredita oz. obroka, trajanje kredita, obrestni indeks oz. če se spremenijo roki plačila • Predračunska vrednost predmeta financiranja: 1.200 € • Lastna udeležba (polog): 0,00 € • Znesek financiranja: 
1.200 € • Mesečni obrok: 23,77 € • Stroški odobritve: 20,00 € • Strošek ocene rizika: 57,02 € • Skupni stroški za plačilo ob sklenitvi kredita: 77,02 € •  Skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe:  
1.502,58 € • Realna obrestna mera: 7 %. Weltnorm in sodelujoči partnerji si pridružujejo pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe.

Slike so simbolne. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo in drugačno izvedbo, ki ne sodi k standardnemu modelu. Weltnorm si pridržuje pravico do spremembe programa, ponudbe, cen, 
opisov in tiskarskih napak.

PRIVOŠČITE SI KVALITETO. 24 € 
na mesec brez pologa!*

Vrata že od 

Sedaj po ekskluzivnih promocijskih cenah tudi v Sloveniji.

Vgradnjo vrat vam PODARIMO.

VARUJTE TO, 
KAR VAM JE 
NAJDRAŽJE. 
VAŠ DOM.

Premium protivlomna 
vhodna vrata Weltnorm.

Brezplačna telefonska številka 

080 80 25



Home PRO, trojna  
zaščita ključavnice:

• varnostni defender iz 
manganovega jekla, 

• mehanska blokada 
ključavnice,

• dodatna jeklena zaščita 
v območju ključavnice.

Trezorski zaklep z 12 
jeklenimi legiranimi zapahi ter 
varnostna konstrukcija s ploščo 
iz manganovega kaljenega 
nerjavečega jekla po celotni 
površini vrat z dodatnimi 
ojačitvami. Tehnologija blokade 
legiranih jeklenih zatičev sproži 
sidrni učinek in popolno zaporo 
vdora.

Varnost in dobro počutje sta osnovni dobrini vsakega človeka. 
Strah pred vlomilci, slabo tesnjenje vrat, hrup s hodnika, neprijetne 
vonjave s stopnišča ali misel na požar, ki ga lahko zaneti raztresen 
sosed, so dejstva, ki vplivajo na dobro počutje in bivalno udobje.

Weltnorm ni samo evropski sinonim za kvaliteto, marveč tudi za 
varnost. Razvojni inženirji so posvetili na stotine ur strateškemu 
razvoju ter brezkompromisnemu testiranju materialov in 
proizvodov. Uporaba visokotehnoloških procesov proizvodnje, 
kot so robotsko varjenje, laserske meritve odstopanj, precizna 
končna kontrola, uvršča proizvod v sam vrh evropske ponudbe. 
Samo najboljše in temeljito preverjeno je dovolj dobro. In to je 
Weltnorm.

V Evropi je bilo leta 2012 
evidentiranih 1.614.000 vlomov 
v stanovanjske prostore. 
Še bolj skrb zbujajoč pa je 
podatek, da število vlomov iz 
leta v leto strmo narašča za 
približno 14 % letno 

(Vir: Eurostat).

VLOMILEC ZA VLOM SKOZI VHODNA VRATA 
POTREBUJE POVPREČNO LE 7 SEKUND. 
POVPREČNI ČAS, KI GA PORABITE , DA 
PREVERITE URO NA MOBILNEM TELEFONU, 
PA ZNAŠA 4 SEKUNDE.



Varnostni cilinder najvišje kakovosti z 
varnostno identifikacijsko kartico proti 
zlorabam in z več ključi

Security XD (extreme defence) tehnologija, 
ki onemogoča lomljenje, vrtanje in izvlek 
ključavnice. Posebna varnostna zapirala 
preprečujejo dvigovanje in krivljenje krila. 
Pri poskusu nasilnega posega v zapirni 
mehanizem, se varnostni zapahi iz legiranega 
jekla zablokirajo in onemogočijo vlom.

Varnost pri odpiranju z omejevalcem

Neprebojna zasteklitev z večslojnim 
lepljenim steklom pri različicah s 
steklenimi površinami. Možnost izvedbe 
nadsvetlob in stranskih delov.

Širokokotno kukalo z vidnim poljem 
180o

Ears Protect s trinivojsko zvočno zaščito

Energy Saver sistem toplotne izolacije v 
treh nivojih visoke izolativne vrednosti

Protipožarna zaščita

Smart Door pametni sistemi upravljanja. 
Možnost čitalca prstnih odtisov, številčne 
tipkovnice, odpiranja z daljinskim 
upravljalnikom, kartico ali z aplikacijo v 
povezavi s pametnim telefonom

Večkratno tesnjenje s fiksnimi in 
samodejno padajočimi tesnili najvišje 
kakovosti



www.weltnorm.si

Dovršen dizajn. Vaša vrata lahko poljubno barvno oblikujete. Izbirate lahko med široko paleto 
lesnih dekorjev ali lakiranjem v poljubno barvo. Po želji lahko izberete tudi različen izgled notranjega 
in zunanjega dela vrat, tako da se popolnoma zlije z zunanjostjo in tudi z vašim interierjem.

Proizvedeno v EU po najvišjih standardih 

Izdelano po želji in meri kupca 

Strokovna vgradnja, izmere in servis 
pooblaščenega partnerja

Možnost kredita ali obročnega plačila s 
karticami MasterCard in Visa.

VRATA ZA STANOVANJAVRATA ZA HIŠE

HOUSE Edition FLAT Edition

Pooblaščeni partner in razstavni salon:

Poslovni sistem Kostanjevec
Zagrebška cesta 94 (poslovna cona Tezno-TAM)
2000 Maribor

T: 02 460 05 20
E: info@weltnorm.si


