
Ключарски център “ГЕРДА ИЗТОК” е официален дилър и сервизен център на всички 
продукти GERDA. Член сме на Националния Съюз На Ключарите В България под 
номер 93. Ние извършваме продажба, монтаж, гаранционен и извън гаранционен сервиз 
на на пълната гама продукти на Gerda. Предлагаме надеждна защита и качествени 
продукти. Доверявайки се на нашите квалифицирани специалисти Вие получавате 
гаранция 3 години! Извършваме монтажи на територията на град София и околностите.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ НАС:
-КЛЮЧАР - АВТОКЛЮЧАР ДЕНОНОЩНО! 
-АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ И РЕМОНТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАКЛЮЧВАЩИ 
СИСТЕМИ, СЕЙФОВЕ И АВТОМОБИЛИ /до 2009г/.
- „ГЕРДА ИЗТОК ”-ИЗРАБОТКА НА АВТОКЛЮЧ ПО КЛЮЧАЛКА И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /ИЛИ ДЕАКТИВАЦИЯ/ НА ИМОБИЛАЙЗЕРИ/при загубени 
автоключове с транспондер/
-ЗАМЯНА НА КАСОВИ БРАВИ СЪС СЕКРЕТНИ- ABLOY,GERDA, EVVA!!
 -МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БРАВИ GERDA TITAN И ABLOY DEADBOLT.
 -ЗАМЯНА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАСОВИ БРАИ С АНАЛОГИЧНИ СЕКРЕТНИ, 
ОБОРУДВАНИ С ПАТРОН ABLOY ИЛИ EVVA, ЗАЩИТЕНИ С БРОНЕЗАЩИТА И 
МАНГАНОВА ПЛАНКА. ПРЕРАБОТКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ БЛИНДИРАНИ 
ВРАТИ/ ВКЛ.СОЛИД 55/ ОБОРУДВАНИ С ТРИСТРАННО ЗАКЛЮЧВАНЕ /CR, 
MOTTURA, CISA, SECUREMME, FIAM, POTENT/ НА ТРИСТРАННИ СЕКРЕТНИ.
-ДАНЪЧНИ ФАКТУРИ  
    * Прекодиране на брави за домове, офиси, сейфове и автомобили;
    * Техническа консултация и обслужване на закл. системи;
    * Изработка на всички видове автомобилни ключове с чип;
    * Специализирана ключарска профилактика;
    * Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
    * Абонаментно обслужване на фирми и организации.
    * Метални врати и решетки.
    * Внос на специализирано ключарско оборудване.

Бравите Gerda Titan са № 1 в България и в Европа.
Те са подходящи за всички видове входни врати.
Отключването на брави Gerda и до ден днешен е непреодолимо препятствие за 
ключарите и крадците. Това безспорно нарежда Gerda Titan на място № 1 по сигурност 
в сектора за допълнителни заключващи системи.
      Герда е допълнителна подсигуряваща брава , подходяща за всички видове входни 
врати с дебелина от 40 до 130мм.
         4 000 000 000 комбинации, практически и теоретически невъзможно отварянето с 
шперц и всякякъв вид манипулации.
      Титанова защита от пробиване и рязане / използването на титанови сплави за 
езиците, и централния конус за подвеждане на ключа - трудно се пробива конус дори от 
мек материал/
      Ключ с обемна секретност - кух/с отвор по остта/, изключително прецизно влиза в 
бравата, нарязан от четирите страни- изработва се само на оригинална машина 
предоставена от ГЕРДА.

      Функция антивзлом отвътре (Вие решавате да разрешите или не, отваряне 
отвътре)Излизайки сутрин и завъртайки вашия GERDA ключ два пъти, вие блокирате 
отварянето с врътката от вътре. / И понеже  крадците не могат да проникнат през 
вашата врата , единственият им шанс е през прозореца, или общата тераса със съседа.



 Но GERDA пази вратата и от вътре - така че ще им се наложи да се върнат от 
където са дошли.
      Атестирана от British Standart Institution - London с Bs3621, Bs5872.
                  Русия- М1 по ГОСТ 31173-2003    
      И не на последно място превенцията - при планиране на обири се пропускат врати с 
логото на GERDA, което стои на розетката. От 15 години няма регистриран обир на 
защитено с ГЕРДА жилище.

На телефон 0886 555 035 Вие ще получите консултация и Вашата поръчка ще бъде 
изпълнена най-късно на следващия ден.

Видове брави ГЕРДА:

Брава GERDA Tytan ZX  допълнителна с врътка, графит. 
  Брава GERDA Tytan ZX P, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при 
заключване два пъти отвън отвътре врътката се блокира). За врати с дебелина до 5 cm. 
Вариант графит. Патентована система с 4 000 000 000 комбинацийна ключа, 
осигуряващи уникалност на всяка брава. Сертификат клас С, съответстващ на най-
високия 7 клас на сигурност по европейския стандарт EN

Брава GERDA Tytan ZX LK е сертифицирана за взломоустойчивост по EN 12209-2005 
клас 7, който е максимален за механични заключващи системи. Бравата е комплектна 
заключваща система и не изисква закупуването и монтирането на допълнителни 
елементи за гарантиране на нейната сигурност/ Това я прави и най-евтината 
заключваща система в класа си - за пример: само патронът от клас 7 би струвал между 
250 и 500лв, а той е само един от елементите на заключващата система/ Може да се 
монтира на вяка врата 5-9см дебелина /над 5 см изберете моделите LK или LK +30/. 



Има уникалната система антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре 
врътката се блокира). За врати с дебелина 5-9 cm. Вариант графит.

   



Брава GERDA Tytan ZXZ L е сертифицирана за взломоустойчивост по EN 12209-2005 
клас 7, който е максимален за механични заключващи системи. Бравата е комплектна 
заключваща система и не изисква закупуването и монтирането на допълнителни 
елементи за гарантиране на нейната сигурност/ Това я прави и най-евтината 
заключваща система в класа си - за пример: само патронът от клас 7 би струвал между 
250 и 500лв, а той е само един от елементите на заключващата система/ Може да се 
монтира на вяка врата до 5см дебелина /над 5 см изберете моделите LK или LK +30/. 
Има уникалната система антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре 
врътката се блокира). За врати с дебелина до 5 cm. Вариант графит.

Брава GERDA Tytan ZK е сертифицирана за
 взломоустойчивост по EN 12209-2005 клас 7, който е максимален за 

механични заключващи системи. Бравата е комплектна заключваща система и не 
изисква закупуването и монтирането на допълнителни елементи за гарантиране на 
нейната сигурност/ Това я прави и най-евтината заключваща система в класа си - за 
пример: само патронът от клас 7 би струвал между 250 и 500лв, а той е само един от 
елементите на заключващата система/ Може да се монтира на вяка врата до 5см 
дебелина /над 5 см изберете моделите LK или LK +30/. Има  (при заключване два 
пъти отвън, отвътре врътката се блокира). За врати с дебелина до 5 cm. Вариант графит.

Брава GERDA Tytan Z2 е сертифицирана за 
взломоустойчивост по EN 12209-2005 клас 7, който е максимален за механични 



заключващи системи. Бравата е комплектна заключваща система и не изисква 
закупуването и монтирането на допълнителни елементи за гарантиране на нейната 
сигурност/ Това я прави и най-евтината заключваща система в класа си - за пример: 
само патронът от клас 7 би струвал между 250 и 500лв, а той е само един от елементите 
на заключващата система/ Може да се монтира на вяка врата до 5см дебелина /над 5 см 
изберете моделите LK или LK +30/. Има уникалната система антивзлом отвътре (при 
заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира). За врати с дебелина до 5 cm. 
Вариант кафяв.

Розетка усилена за брава GERDA TYTAN ZX против 
разпробиване. 

Розетка - стандартна за брава GERDA TYTAN ZX. Вариант 
неръждаема стомана.



Катинар GERDA HSS 632Z със закалена и защитена скоба. С висока секреност - клас 4. 
Вариант никел-сатен.

Катинар GERDA HSS 531Z със закалена скоба. С висока секреност - клас 4. Вариант 
никел-сатен.

Брава GERDA ZW 1000 вкопана, секретна с шипове, със защитна планка и блокада, 
поцинкована с челна планка. Стоманата е обогатена с молибден, който увеличава 
здравината и устойчивостта срещу сплескване. Бравата се използва като основна за 
входни врати. Нейната конструкция и високо качество на компонентите гарантират 
дълго и надеждно опериране с нея. Притежава сертификат по европейски стандарт ENV 



клас 7. Снабдена е с три големи, кръгли, стоманени шипа. Размери 90/50mm. Вариант 
сребро. Дясна.

Вкопаната секретна 
бравата GERDA ZW550 е конструирана, за да бъде използвна като допълнителна брава 
при входни врати, а също и при вътрешни. Иновативният дизайн и висококачествните 
компоненти гарантират дългогодишно безпроблемно опериране с бравата. Оборудвана 
е с три големи, кръгли шипа и 2 подсилени стоманени планки, които предпазват 
бравата от пробиване. Стоманата е обогатена с молибден, който увеличава здравината и 
устойчивостта срещу сплескване. Вариант сребро.

Брава GERDA ZW 3000 вкопана, секретна, 
тристранна с шипове, със защитна планка и блокада, поцинкована с челна планка, цвят-
сребърен Стоманата е обогатена с молибден, който увеличава здравината и 
устойчивостта срещу сплескване. Нейната конструкция и високо качество на 
компонентите гарантират дълго и надеждно опериране с нея. Притежава сертификат по 
европейски стандарт ENV клас 7. Вариант сребро. Дясна.

Ключарски център “ГЕРДА ИЗТОК” обслужва територията на град София и 
околностите.

Магазин - 1715 София, жк. Младост-4, бл. 419, вх.2, партер
тел/факс: 8768922
Офис отдел счетоводство и внос
адрес: 1606 София, бул. Тотлебен 63-65, Бизнес сграда
Шоурум
адрес:жк. Младост 2, бл.246, партер
e-mail: ovitanov@abv.bg



Олег Витанов
Управител
ЕТ МЕДБИОПЛАСТ
тел.: 0886555035


