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ЗА НАС

Основна дејност на компанијата е производство и монтажа на:

- Сигурносни врати
- Пвц прозорци и врати
- Алу.прозорци и врати
- Секаков вид застаклување
- Алуминиумски ролетни
- Комарници

Општествена одговорност на компанијата.

Во Вектор про веруваме дека успехот на една компанија не се вреднува само според профитот и водечката 
позиција на пазарот туку и според тоа колку компанијата е одговорна кон заедницата. Затоа настојуваме 
нашите активности да бидат засновани на одговорна работна пракса со цел да ја оправдаме довербата 
на клиентите и заедницата во која делуваме.

Одговорното работење, грижата за нашите вработени, заедницата и животната средина во која 
опстојуваме се исклучително важни сегменти од стратегијата на нашата компанија. Посветено работиме 
на развој на мултидимензионална програма за општествена одговорност која покрива широк спектар 
на области во и вон компанијата. Со тоа ја исполнуваме нашата визија, да оставиме значаен белег врз 
заедницата, но и да бидеме добар корпоративен граѓанин и компанија за пример.

Техничка опременост на компанијата.

- Машини и опрема за призводство на сигурносни врати
- Машинска линија за производство на пвц и алу.прозорци и врати
- Товарни и патнички возила
- Опрема и програми за деловна и административна евиденција

Kомпанијата ВЕКТОР про ДООЕЛ Скопје е во приватна сопственост. Седиштето и производствениот 
погон се наоѓаат во н.Волково а изложбениот салон се наоѓа на бул.Партизански одреди 70б Д.Ц 
Алуминка лок.бр 20.

Основна цел на компанијата е да обезбеди сигурност и безбедност во домот, одлична звучна и термичка 
изолација и да одезбеди подобар визуелен изглед по желба на клиентот а со тоа и зголемено задоволство 
на потрошувачот. Наши клучни потрошувачи се клиенти кои имаат потреба од производи изработени со 
високо квалитетни материјали кои се тестирани и докажани, клиенти кои имаат потреба од изработка на 
производи по однапред земени димензии со боја и дизајн по желба и нарачка изработени посебно за нив 
со кој би ги задоволиле барањата и очекувањата на потрошувачот.
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С И Г У Р Н О С Н И    В Р А Т И 

Домот не е само Дом. Домот е место каде можеме да се опуштиме и да се 
чувствуваме убаво и безбедно.Токму затоа наша основна цел е да обезбеди
сигурност и безбедност во домот, одлична звучна и термичка изорација и да 
одезбеди подобар визуелен изглед по желба на клиентот а со тоа и зголемено
задоволство на потрошувачот. Наши клучни потрошувачи се клиенти кои имаат

  потреба од производи изработени со високо квалитетени материјали кои се
тестирани и докажани, клиенти кои имаат потреба од изработка на производи по
однапред земени димензии со боја и дизајн по желба и нарачка изработени

  посебно за нив со кој би ги задоволиле барањата и очекувањата на потрошувачот.
Во Вектор про веруваме дека успехот на една компанија не се вреднува само
според профитот и водечката позиција на пазарот туку и според тоа колку 
компанијата е одговорна кон заедницата. Затоа настојуваме нашите активности да
бидат засновани на одговорна работна пракса со цел да ја оправдаме довербата 
на клиентите и заедницата во која делуваме.

Вектор про изработува врати 
во сопствен погон по точни 
димензии земени од објект . 
Сите врати се изработуваат 
според стандарди за 
квалитет и безбедност. 
Висококвалитетните 
материјали  кои се користат 
при изработка како и  
сигурносниот систем се 
едни од основните 
карактеристики по кои сме 
препознатливи, како и 
можноста која ја нудиме да 
изработиме врата според  
Вашите барања не извојува 
и не прави поразлични и 
подостапни. 
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Сигурносните врати покрајвисококвалитетнитематеријали од кои ги изработувамеимат и посебен дизајн. Дизајн на вашиот стил .Односно секој ке добиеизработена вратасогласно своите барања.Можноста која ја нудимеда одберете боја на каса, боја на крилокако и апликативна резба е одлична можност за да ги задоволиме вашите барања и да ја добиете вратата која одлично ке се вклопи во вашиот Дом.
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Сигурноста и безбедноста 
се едни од приоритетите 
во секојдневниот живот на 
човекот. Наша цел е да ви 
обезбедиме на Вас и вашето 
семејство мир и сигурност во 
вашиот дом. 

Сигурносните врати 
STANDARD изработени по 
точни димезии, достапни во 
широк спектар на стилови и 
бои.

Технички карактеристики

• метална конструкција која 
е изработена од челични 
профили 30Х20.

• внатрешноста на 
конструкцијата е 
исполнета со исполна 
тврдо пресуван тервол 
d=30mm.

•  за термо-звучна и 
огноотпорна изолација во 
траење од 30мин.

• профилите образуваат 
решетка која е двострано 
пуктирана со декантиран 
лим 2х =1.00мм.

• метална конструкција е 
двострано обложена со 
мазна оплеменета иверка 
= 16мм со боја по избор 
на нарачателот, при што 
на располагање е широк 
дијапазон на бои (бела, 
орев, махагони, цреша, 
храст и др.) 

Во вратата е вграден 
 систем 
Kale (Турција) , цилиндер 
АBUS -Германија

 Забравувањето со 
сигурносниот систем е на 3 
точки кај бравата. 

Металниот довратник е 
изработен од апкантуван 
декапиран лим =2,00мм. 
електростатски фарбан. 
Во основниот облик на 
сигурносната врата е 
вградено магично око 
со видно поле од 160°, 
рачките и розетните 
можат да бидат од 
полиран месинг или 
матиран хром. Овие 
елементи се производ на 
Securemme (Италија).

16мм 
оплеменета 

иверка

Решеткаста 
конструкција од 

челични профили 
и поцинкован лим

Тврдо пресуван
тервол

Kale 
брава

• • •
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Кога е во прашање сигурноста во вашата 
куќа-стан, никогаш не можете да 
бидете премногу претпазливи. За жал, 
криминалот е се во поголем пораст и 
голем број луѓе се чуствуваат се помалку 
безбедни. Докажано е дека се повеќе 
крадци влегуваат најчесто од влезната 
врата. Затоа од голема важност е да 
имате добра сигурносна врата. Овие 
сигурносни врати ке ви овозможат да 
чуствувате мир ,сигурност и заштита од 
било каков неодобрен влез во вашиот 
дом. Со сигурносна врата ќе можете да 
спиете мирно и Вие и вашето семејство. 

Сигурносните врати CLASSIC изработени 
по точни димезии, во широк спектар на 
стилови и бои претставуваат секогаш 
модерна класика.

Технички карактеристики

• метална конструкција која е 
изработена од челични профили 20Х40.

• внатрешноста на конструкцијата е 
исполнета со исполна тврдо пресуван 
тервол d=40mm.

• за термо-звучна и огноотпорна 
изолација во траење од 30мин.

• профилите образуваат решетка која 
е двострано пуктирана со декантиран 
лим 2х =1.00мм.

 • метална конструкција е двострано 
обложена со мазна оплеменета 
иверка = 16мм Бојата е по избор на 
нарачателот, при што на располагање 
се широк дијапазон на бои (бела, орев, 
махагони, цреша, храст и др.) 

Во вратата е вграден сигурносен систем 
Iseo (Италија) , за повеќестрано 

  забравување 
и точкасто кодиран цилиндер ABUS . 
Забравувањето со сигурносниот систем 
е на 5 
точки кај бравата, , горе вертикално на 1 
точка и од задната страна (кај шарките) 
на 3 точки со фиксни болтови.

Фиксните болтови со самото затворање 
на вратата влегуваат преку касата 
директно во ѕидот. Металниот довратник 
е изработен од апкантуван декапиран 
лим ^2,00мм. електростатски фарбан 
во боја по избор на нарачателот. Во 
основниот облик на сигурносната врата 
е вградено магично око со видно поле 
од 160°, рачките и розетните можат да 
бидат од полиран месинг или матиран 
хром. Овие елементи се производ на 
Securemme (Италија).

16мм 
оплеменета 

иверка

Решеткаста 
конструкција 

од челични 
профили и 

поцинкован 
лим

Три фиксни 
болтови

Тврдо пресуван

 

тервол

Подвижен 
болт

Iseo брава

ABUS 
Цилиндер

• • •
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СИГУРНОСНИ ВРАТИ - ВЕКТОР ПРО

Максимална сигурност, креативна 
естетика, едноставна употреба, 
висока звучна изолација и висок 
термоизолациски коефициент 
се основни карактеристики  на 
сигурносната врата. Вектор про 
Ви нуди сигурносни врати со 
модерен дизајн прифатлив за сите 
архитектонски решенија.

Сигурносните врати CONCEPT 
изработени по точни димезии, во 
широк спектар на стилови и бои 
овозможуваат додатен декор во 
вашиот дом.

Технички карактеристики

• метална конструкција која е 
изработена од челични профили 
20Х40.

• внатрешноста на конструкцијата 
е исполнета со исполна тврдо 
пресуван тервол d=40mm

•  за термо-звучна и огноотпорна 
изолација во траење од 30мин.

• профилите образуваат решетка 
која е двострано пунктирана со 
декантиран лим 2х =1.00мм

• метална конструкција е двострано 
обложена фурниран медијапан 
= 16мм Бојата и апликативната 
резба е по избор на нарачателот, 
при што на располагање се широк 
дијапазон на бои (бела, орев, 
махагони, цреша, храст и др.) ) 
како и апликации на резби.

Во вратата е вграден сигурносен 
систем Securemme (Италија) модел 
2530, за повеќестрано забравување 
со касови клучеви и точкасто кодиран 
цилиндер ABUS. Забравувањето со 
сигурносниот систем е на 5 точки кај 
бравата, на 
2 точки ниско долу странично со 
девијатор, горе вертикално на 1 точка 
и од задната страна (кај шарките) на 
3 точки со фиксни болтови.

Фиксните болтови со самото 
затворање на вратата влегуваат 
преку касата директно во ѕидот. 
Металниот довратник е изработен 
од апкантуван декапиран лим 
^2,00мм. електростатски фарбан 
во боја по избор на нарачателот. Во 
основниот облик на сигурносната 
врата е вградено магично око 
со видно поле од 160°, рачките 
и розетните можат да бидат од 
полиран месинг или матиран хром. 
Овие елементи се производ на 
Securemme (Италија).

• • •
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16мм фурниран 
медијапан со 
апликативна 

резба

Решеткаста 
конструкција од 

челични профили 
и поцинкован лим

Три фиксни 
болтови

Девијатор

Тврдо пресуван 
тервол

Подвижен 
болт

Securemme 
брава

ABUS 
Цилиндер



МОДЕЛИ И БОИ

Модели на рамни врати и  бои
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Бои:

Модели на рамни врати: 



МОДЕЛИ И БОИ

Модели на апликативна резба и бои
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Бои:

Модели на апликативна резба:



МОДЕЛИ И БОИ

Модели на апликативна резба и бои
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Бои:

Модели на апликативна резба:
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  RAL 7016 - antrazidgrau                                                   RAL 8017 B - brown                                                   RAL9003 white 
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1. отварање кон внатре ЛЕВО 
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3. отварање кон надвор ДЕСНО
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4. отварање кон надвор ЛЕВО
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2.отварање кон внатре ДЕСНО
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Начини на отварање на врата 
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КАСА- МЕТАЛЕН ДОВРАТНИК  
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прилагодлива димензија на каса согласно длабочината на ѕидот 
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ИЗБОР НА БОЈА НА КАСА 



info@vektorpro.com

Телефон:
салон: 02 3090 611
мобилен: 075 427 666 / 075 406 566

Адреса:
ул.Варшавска бр.1, Карпош

ВИЕ СТЕ КЛУЧОТ 
НА ВАШАТА БЕЗБЕДНОСТ
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