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  „Премиер ПЛ” АД град Плевен е част от голямото семейство на „Синергон холдинг груп”. 
Тя е с традиции от преди 70 години в производството на дограма и  мебелно обзавеждане. 

 Хронология на „Премиер ПЛ” АД
	 •	1937 - 1948 Регистрирано като частен мебелен производител „Стефан Атанасов  
 Банков” 
	 •	1948 - 1996 Фабриката е одържавена и претърпява няколко промени на името: 
	 •	1948 - “Народен мебелен завод Плевен”
	 •	1955 - “Вълко Червенков”
	 •	1970 - “Република Плевен”
	 •	Септември 1996 – Фирмата печели награда „Златна звезда за качество” 
 в Мадрид – Испания
	 •	1997 -  След процедурата по масовата приватизация в България, заводът
 става акционерно дружество. 
	 •	2007 - „Република ПЛ” се преименува в „Премиер ПЛ”. Заводът е реновиран:
 - производствените помещения са реконструирани
 - оборудван е с нови машини с компютърно управление
 - управляван е от енергичен екип, с желание да превърне фирмата в търговска марка, 
  която да стане известна с иновативния си дизайн и качеството на производство.

 „Премиер ПЛ”АД град Плевен е специализирана в производство на:
	 •	Интериорни врати
	 •	Офис обзавеждане 
	 •	Хотелско обзавеждане
	 •	Мебели за дома
	 •	Мебели и врати от естествена дървесина 

 Общата производствена площ е близо 8000 кв.м. Върху нея са организирани три поточни 
линии – за интериорни врати, за корпусна мебел, за мебели и врати от масивна дървесина.
Оборудването е германско и италианско. „Премиер ПЛ” АД е наследила създадените 
традиции и ги е развила. Фирмата има капацитет да произвежда до 500 врати на една смяна. 
Предлаганото разнообразие е голямо – над 100 модела.
    
 Ключът към успеха на „Премиер ПЛ” АД се крие в постоянството към целта, а тя 
е: комбинация от качество, дизайн и кратки срокове на изпълнение. Сътрудничеството с 
„Премиер ПЛ” АД винаги е в дух на коректност и взаимен интерес.



МАСИВНИ ВРАТИ АНТИК

МАТЕРИАЛ:
Иглолистна дървесина.

ОБРАБОТКА:
•	подчертан	релеф	на

дървесината
•	грунд
•	патина
•	лак

ОКОМПЛЕКТОВКА:
Каса, крило, первази,
уплътнение, три панти и брава.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:
Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90

секретна брава 80, 85, 90, 95 и 100 200 от 8 до 30

брава WC 70, 75 и 80



МАСИВНИ ВРАТИ

стр. 4-5

Дъб

Дъглас

Махагон

Череша

Палисандър

Орех

Античен орех

Меден орех



МАТЕРИАЛ:  Широколистна дървесина (дъб, липа) и
    от иглолистна дървесина (ела)

ОБРАБОТКА:  •	Байц
	 	 	 	 •	Грунд	
	 	 	 	 •	Лак

МОДЕЛИ:   Възможни са два модела за изработка:
	 	 	 	 •	Модел	1
	 	 	 	 •	Модел	2

ЦВЕТОВЕ:		 	 •	Натурален,	Дъб,	Дъглас,	Махагон,	Череша,	Палисандър,	Орех,
    Античен орех, Меден орех

ОСТЪКЛЕНИЯ:	 	 •	Остъкление	М1
	 	 	 	 •	Остъкление	М2

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, первази, уплътнение, три панти и брава.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:
Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90

секретна брава 80, 85, 90, 95 и 100 200 от 8 до 30

брава WC 70, 75 и 80

модел 1 модел 2 Остъкление М1 Остъкление М2



ФУРНИРОВАНИ ВРАТИ
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Дъб

Дъглас

Махагон

Череша

Палисандър

Орех

Античен орех

Меден орех



МАТЕРИАЛ:  MDF с покритие от естествен фурнир дъб.

ОБРАБОТКА:  •	Байц
	 	 	 	 •	Грунд 

	 	 	 	 •	Лак

МОДЕЛИ:   Възможни са два модела за изработка:
	 	 	 	 •	Плътна	с	форма 

	 	 	 	 •	Плътна	гладка

ЦВЕТОВЕ:		 	 •	Натурален,	Дъб,	Дъглас,	Махагон,	Череша,	Палисандър,	Орех,

    Античен орех, Меден орех

ОСТЪКЛЕНИЯ:	 	 •	Остъклена	гладка	2/3
	 	 	 	 •	Остъклена	гладка	3/3 

	 	 	 	 •	Остъклена	с	форма	2/3

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, первази, уплътнение, три панти, универсална брава.
    При остъклени врати - подготовка за остъкление. 
    Стъклото не е включено в окомплектовката.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:

Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90

секретна брава 80, 85, 90, 95 и 100 200 от 8 до 30

брава WC 70, 75 и 80

плътна гладка плътна с форма остъклена 2/3 остъклена 3/3 остъклена 2/3
с форма



ЛАМИНИРАНИ ВРАТИ ПЛЪТНИ
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Дъб

Тъмна 
Аруша

Абанос

Махагон

Череша 
Алабама

Орех 
Металик

Алпи 
Фрез

Дъб 
Алман

Венге

Бяло

Италиански 
Орех

Хюс

Избелен 
Дъб

Круша



МАТЕРИАЛ:  Ламиниран MDF - дървесно влакнести плоскости със средна

    плътност покрити с ламинат от едната страна.

ЦВЕТОВЕ:		 	 •	Дъб,	Тъмна	Аруша,	Абанос,	Махагон,	Череша	Алабама,
    Орех Металик, Алпи, Фрез, Дъб, Алман, Венге, Бяло, 

    Италиански Орех, Хюс, Избелен Дъб, Круша

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, компенсиращи первази, уплътнение, три панти,
    универсална брава.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:

Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90

секретна брава 80, 85, 90, 95 и 100 200 от 8 до 30

брава WC 70, 75 и 80

избелен
дъб

златен
дъб

италиански
орех

тъмна
череша

венге



ЛАМИНИРАНИ ВРАТИ СТАНДАРТНИ
ОСТЪКЛЕНИЯ
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Дъб

Тъмна 
Аруша

Абанос

Махагон

Череша 
Алабама

Орех 
Металик

Алпи 
Фрез

Дъб 
Алман

Венге

Бяло

Италиански 
Орех

Хюс

Избелен 
Дъб

Круша



МАТЕРИАЛ:  Ламиниран MDF - дървесно влакнести плоскости със средна

    плътност покрити с ламинат от едната страна.

ЦВЕТОВЕ:		 	 •	Дъб,	Тъмна	Аруша,	Абанос,	Махагон,	Череша	Алабама,
    Орех Металик, Алпи, Фрез, Дъб, Алман, Венге, Бяло,

    Италиански Орех, Хюс, Избелен Дъб, Круша

ОСТЪКЛЕНИЯ:  Възможни са три вида:
	 	 	 	 •	Остъкление	1/3
	 	 	 	 •	Остъкление	2/3
	 	 	 	 •	Остъкление	3/3

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, компенсиращи первази, уплътнение, три панти и
    брава. Подготовка за остъкление.
    Стъклото не е включено в окомплектовката. 

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:
Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90 200 от 8 до 30

остъкление 
1/3

остъкление 
2/3

остъкление
3/3



ЛАМИНИРАНИ ВРАТИ НЕСТАНДАРТНИ
ОСТЪКЛЕНИЯ
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Дъб

Тъмна 
Аруша

Абанос

Махагон

Череша 
Алабама

Орех 
Металик

Алпи 
Фрез

Дъб 
Алман

Венге

Бяло

Италиански 
Орех

Хюс

Избелен 
Дъб

Круша



МАТЕРИАЛ:  Ламиниран MDF - дървесно влакнести плоскости със средна
    плътност покрити с ламинат от едната страна.

ЦВЕТОВЕ:		 	 •	Дъб,	Тъмна	Аруша,	Абанос,	Махагон,	Череша	Алабама,
    Орех Металик, Алпи, Фрез, Дъб, Алман, Венге, Бяло,

    Италиански Орех, Хюс, Избелен Дъб, Круша

ОСТЪКЛЕНИЯ:  Възможни са пет вида:
	 	 	 	 •	Остъкление	ЛМ1
	 	 	 	 •	Остъкление	ЛМ2
	 	 	 	 •	Остъкление	ЛМ3
	 	 	 	 •	Остъкление	ЛМ4
	 	 	 	 •	Остъкление	ЛМ5

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, компенсиращи первази, уплътнение, три панти и
    брава. Подготовка за остъкление.
    Стъклото не е включено в окомплектовката. 

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:
Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90 200 от 8 до 30

остъкление
ЛМ1

остъкление
ЛМ2

остъкление
ЛМ3

остъкление
ЛМ4

остъкление
ЛМ5



MDF ВРАТИ
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ТИП
CraFt Master

Бяло
raL 9003

Светло бежов
raL 1015

Бежов
raL 1001

Оранжев
raL 2004

Червено
raL 3000

Червено пурпурно
raL 3004

Светло сив
raL 7035

Тъмно кафяв
raL 8011

Черно
raL 9005



МАТЕРИАЛ:  Релефен MDF, имитиращ фладер.

ОБРАБОТКА:  Грунд

МОДЕЛИ:   Анатолия, Роял, Аспендос

ЦВЕТОВЕ:   Вратите могат да  бъдат боядисани в различни  цветове по raL.

ОСТЪКЛЕНИЯ:  Възможни са остъкления

ОКОМПЛЕКТОВКА: Каса, крило, компенсиращи первази, уплътнение, три панти и
    универсална брава.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ:

Вид брава Ширина (см) Височина (см) Каса (см)
брава с обикновен ключ 70, 75, 80, 85 и 90

секретна брава 80, 85, 90, 95 и 100 200 от 8 до 30

брава WC 70, 75 и 80

Анатолия Аспендос Роял



гр. Плевен
Българска авиация 8

тел./факс: 064/82 63 86
тел. 0888 600 404

е-mail: sales@premier-bg.com
web: premier-bg.com
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