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ЧИМ МИ КОРИСНІ?   Знання, експертиза ринку і виробничого 
середовища, здатність змінюватися, якісний сервіс, постійні 
пропозиції інновацій для кінцевих клієнтів і досвід роботи 
на міжнародних ринках допоможуть нашому партнеру бути 
більш конкурентним у своєму місті.

КОМПАНІЯ ABWEHR UKRAINE - це сучасне виробниче 
підприємство повного циклу, що виробляє сучасний 
конкурентний продукт — дизайнерські сталеві двері 
підвищеної міцності.
Виробнича площа розташована в Чернігові та на сьогоднішній 
день складає понад 5000 кв.м. Сучасний парк устаткування 
і технічний контроль на всіх етапах виробництва, що 
підтверджується сертифікатами УкрСепро, ІSО 9001, 
Європейським сертифікатом СЄ – все це гарантує виробництво 
якісного конкурентоспроможного продукту.
Наша компанія — це не просто виробництво і верстати, це — 
люди, команда, які розуміють потреби ринку, вміють вчитися 
та розвиватися на благо компанії, партнерів та клієнтів. 
Наш старт почався у дуже непростих умовах, та ми завжди 
розуміємо ваші потреби й перевершуємо очікування клієнта 
в дизайні й технічних розробках.

Ми постійно працюємо над поліпшенням 
асортименту і дуже уважні до деталей. Ми завжди 
прислухаємося до побажань клієнта і пропонуємо 
нові дизайни дверей в різних сегментах.

We have been working on improvement of the vari-
ety and we are considerate to the details. We always 
pay special attention to customs’ wishes and we pro-
pose new door designs in different segments.

NEWABWEHR UKRAINE is a modern, full-cycle manufacturing compa-
ny that produces a modern competitive product - high-strength 
designer steel doors.
The production area is located in Chernihiv and today it occupies 
over 5000 square meters. Modern equipment fleet and technical 
control at all stages of production, which is certified by UkrSepro 
certificates, ISO 9001, European CE certificate - all this guarantees 
production of high quality competitive products.
Our company is not just production and machine tools, it is peo-
ple, a team who understands the needs of the market, is able to 
learn and develop for the benefit of the company, partners and 
customers. Our startup began in a very difficult environment, so 
we always understand your needs and exceed customer’s expec-
tations in design and engineering.

HOW ARE WE USEFUL? Knowledge, expertise of the market and 
the working environment, ability to change, quality service, con-
stant offers of innovations for end customers and experince in in-
ternational markets will help our partner to be more competitive 
in his city.

S T E  E  L     D  O  O  R  S     E  X  P  E  R  T 

ABWEHR
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Janetta
код:  424

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Elmira
код:  425

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

LO
FT

LO
FT

54

https://abwehr.com.ua/


UFO
код:  367

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Classic
Family      Megapolis   
Cottage      

Norvegia
код:  366

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Cottage   

LO
FT

LO
FT

76

https://abwehr.com.ua/


Satoria
код:  371

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Novita
код:  372

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

LO
FT

LO
FT

98

https://abwehr.com.ua/


Light
код:  376

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Classic
Family        Megapolis    Safe

LO
FT

1110

https://abwehr.com.ua/


Star Light
код:  398

Star Light  
код:  393

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage     

LO
FT

1312

https://abwehr.com.ua/


Marla
код:  345

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Crista
код:  337

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

LO
FT

LO
FT

1514

https://abwehr.com.ua/


Bogema
код:  110

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Agata
код:  401

LO
FT

LO
FT

1716

https://abwehr.com.ua/


UFO
код: 367

model

1918

https://abwehr.com.ua/


Loriana
код:  368

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage     

Enigma
код:  390

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

M
O

DE
RN

M
O

DE
RN

2120

https://abwehr.com.ua/


Paloma
код:  285

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Vessa
код:  369

M
O

DE
RN

M
O

DE
RN

2322

https://abwehr.com.ua/


Mirta
код:  324

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

M
O

DE
RN

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

Delta
код:  416

M
O

DE
RN

2524

https://abwehr.com.ua/


Porta
код:  413

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

CL
AS

SI
CA

Elma
код:  402

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

M
O

DE
RN

2726

https://abwehr.com.ua/


Vilianna
код:  422

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

Blanca
код:  399

Виготовляється в сегментах
Made in segments

Comfort     Nova             Classic
Family        Megapolis    Safe
Cottage      

CL
AS

SI
CA

2928

https://abwehr.com.ua/


Sunplena
код:  420

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

Linea
код:  385

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

3130

https://abwehr.com.ua/


Hanna
код:  421

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Estella
код:  423

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

Q
UA

DR
O

3332

https://abwehr.com.ua/


Simona
код:  362

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

Briena
код:  419

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

3534

https://abwehr.com.ua/


Sun Glass
код:  361

Виготовляється в сегменті
Made in segment

Quadro КТ2   

Q
UA

DR
O

3736

https://abwehr.com.ua/


Protect Glass
код:  KT - 3

Protect
код:  KT - 3

Виготовляється в 2х кольорах: горіх темний та дуб золотий.В моделі Solid внутрішня накладка - модель 76, 133, 341.

Solid
код:  0

Solid Glass
код:  408

DE
FE

N
DE

R

PR
OT

EC
T

3938

https://abwehr.com.ua/


Фарбування
Фарбований МДФ з кожним роком все більше набирає 
популярності. Компанія Абвер пропонує в асортименті 
8 трендових кольорів (RAL). Для фарбування 
використовуються сучасні високотехнологічні фарби 
та емалі. Подібне покриття стійке до атмосферних 
впливів: ультрафіолету, дощу, снігу та різким 
перепадам температури.

Door locks choice
“ABWEHR” trademark installs reliable door locks 
produced by trustable companies, such as:

Кольорова гама
Компанія використовує плівку ПВХ, в тому числі плівку 
компаниії VINORIT в широкому діапазані кольорів та 
фактур. Кількість плівок первищує більше ніж 50 видів 
для квартир та більше 10 для вуличних варіантів.

Color scheme
“ABWEHR” trademark uses a PVC film including a film pro-
duced by “VINORIT” company in a wide range of colours and 
textures. The choice of films exceeds 50 types to be used in-
doors and more than 10 types suitable for the outdoor usage.

Dyeing doors
Painted MDF is becoming increasingly popular year to 
year. “ABWEHR” trademark offers a choice of 8 trend col-
ours (RAL). Modern high-tech dyes and enamels are used 
in dyeing process. Mentioned coating is resistant to at-
mospheric influences, such as, ultraviolet, rain, snow and 
extreme temperature changes.

Door handles and accessories
“ABWEHR” trademark installs door handles, 
armoured door linings, peepholes produced by 
companies, such as:

Ручки та аксессуари
Компанія “ABWEHR” використовує ручки, 
броненакладки, вічко таких компаній, як: 

   Компанія ABWEHR пропонує якістні добори як стандартних так і індивідуальних розмірів.

Замкова группа
Компанія “ABWEHR” використовує надійні 
замки таких відомих виробників, як:

Добори

4140



Контроль якості Quality control
Ми дуже скурпульозно ставимося до якості вироблених 
сталевих дверей. Ми бачимо цей параметр, як основу для 
нашої конкурентної переваги, так і як основний критерій 
репутації нашої компанії в очах покупців.
На нашому виробництві всі вироби проходять 
багатоступеневий контроль, починаючи від аудиту 
виробництв постачальників сировини та приймання вхідної 
продукції, необхідної для виготовлення сталевих вхідних 
дверей, продовжуючи аналізом кожного етапу виробництва 
на предмет відповідності заданим параметрам та закінчуючи 
випуском готового виробу і його завантаженням.
Даний підхід витратний та вимагає дуже уважного ставлення 
до своєї роботи та реагування на моментальні відхилення, 
забезпеченням контролю якості на виробництві займається 
служба контролю якості. Ми не економимо на цьому процесі 
та ставимо його на перше місце, підкреслюючи роль якості у 
кінцевому виробі.

WE HAVE A SCRUPULOUS ATTITUDE To the  QUALITY OF 
the STEEL DOORS produced. WE consider that to be THE 
BASIS FOR OUR COMPETITIVE ADVANTAGE AND the MAIN 
CRITERION OF OUR REPUTATION IN THE EYES OF BUYERS.

In our shops all products are subjected to multi-stage con-
trol begining from the audit of raw material suppliers and 
the acceptance control of input products required for man-
ufacturing  steel doors, as well as the  analysis of each pro-
duction stage (for meeting the set parameters), and ending 
with release/loading of the finished product.
Such approach is expensive. It requires very careful attitude 
to work and instant response to any departure from the 
norm. The Quality control during the production is ensured 
by the quality control services. We do not save money on 
this process and put it in the first place, while emphasizing 
the role of quality in the final product.

Сертифікати
Технічні властивості дверей підтверджені європейськими 
сертифікатами:

Certificates
The doors technical properties are proven by European 
certificates.

Гарантія від компанії “ABWEHR”
Гарантія на фурнітуру ТМ “Kale” 5 років (за умови 
використання комплекту замків з серцевиною ТМ 
“Kale”).
Гарантія на фурнітуру TM “Securemme” 5 років.
Гарантія на фурнітуру TM “Avers” 3 роки. 
Гарантія на МДФ накладку 1 рік (за умови 
правильного використання).
Гарантія на металеву конструкцію дверей 20 років. 

Захист від підробки
Все частіше, під виглядом дверей компаніі “ABWEHR”, 
на ринку з’являються двері інших виробників, які не 
відповідають критеріям якості нашої компанії.   У 
зв’язку з цим компанія “ABWEHR” застосовує такі 
елементи захисту своєї продукції:

Anti-forgery measures
Under the guise of doors produces by “ABWEHR” trade-
mark, variety of other doors are coming on to the market 
increasingly. A quality of those doors is not matching with 
a quality which is secured by our company. In this regard, 
ABWEHR trademark applies the following anti-fraud fea-
tures to protect its products:

Guarrantee provided by “ABWEHR”
trademark
Guarrantee period of 5 years is provided for the door 
furniture produced by “Kale” trademark (strictly in case 
of “Kale” trademark door lock sets with original core are 
being used).
Guarrantee period of 5 years is provided for the door 
furniture produced by “Securemme” trademark.
Guarrantee period of 3 years is provided for the door 
furniture produced by “Avers” trademark.
Guarrantee period of 1 year is provided for the MDF 
lining (in case of appropriate usage).
Guarrantee period of 20 years is provided for a metal 
construction of the doors.

Умови експлуатації

Інтервал температур -15 +30 ºС;
Відносна вологість повітря 30-70%;
Наявність козирка або тамбура, який перешкоджає 
контакту сталевих дверей з атмосферними опадами 
та впливом сонячних променів, а також холодного 
переходу для уникнення прояву конденсату на 
внутрішній частині дверей;
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ДВЕРІ З 
ПВХ ПЛІВКОЮ НА ВУЛИЦЮ;
Для вуличного використання відмінно підійдуть двері 
з Vinorit плівкою та вологостійкою МДФ накладкою, а 
також двері с ламінованою краскою.

Для правильної експлуатації дверей ми рекомендуємо 
дотримуватися таких умов:

Terms of use
For the door being operated correctly we recommend the 
following:

The temperature range: -15 to +30°C;
Relative air humidity: 30-70%;
A canopy or wind porch (preventing the contact of steel door 
with precipitation and sunlight), as well as the non-heated 
passage (to avoid accumulation of condensate on the inside 
of the door)
The doors with PVC film shall never be installed outdoors;
The doors with Vinorit film and moisture-resistant MDF 
plate, hammer finish, as well as with painted MDF, are ideal 
for outdoor use. 
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Таблиця по сегментам

1200

81/100

1,5

16/16

+/+

4  шт.

+

4 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

від 16 450

Quadro

КТ2

вулиця

полуторні

Protect

КТ3

вулиця

метал 
(глухі/скло)

860/960

72/90

1,0

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

від 12 350 

зовні і всередині: 
цинк+плівка (Италія)

860/960

81/134

1,5

3 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

від 8 500 

зовні: метал+фарб. 
в серед.: МДФ 16 мм

Defender

КТМ

вулиця

метал/МДФ 
(глухі/скло)

860/960

70/93

1,5

10/10

+/-

2 шт.

-

2 шт.

сталь

Avers 96/S6

Apecs 2600

-/-

+

+ / - / +

від 5 890

А(2)

Comfort

квартира/вулиця

Комфорт

860/960

76/93

1,5

16/10

+/+

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Apecs T57

Apecs T52

+/+

+

+ / - / +

від 7 800

Classic

КС

квартира/вулиця

Класік

860/960

82/100

1,5

16/10

+/+

3 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

від 9 600

Family

АП1

квартира/вулиця

Престиж

860/960

90/125

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

4 шт.

нержавійка

Securemme 2019

Securemme 2061

+/+

+

+ / + / +

від 12 900

Megapolis

АП2

квартира/вулиця

Престиж

860/960

90/125

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

4шт.

нержавійка

двосистемний
MOTTURA 54787

+ верхній 
девіатор

Securemme

-

+

+ / +/ +

від 14 400

Safe

АП2 Safe

квартира/вулиця

Престиж сейф

860/960

70/93

1,5

10/10

+/-

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Avers R35

Avers T52

+/+

+

+ / - / +

від 6 500

Nova

АM

квартира/вулиця

Нова

Сегмент

розміри

полотно/короб

товщина сталі

МДФ:  зовніш./внутр.

покриття:плівка/фарбування

регулятор притвору полотна

антизрізи

петлі

поріг

замок верхній

замок нижній

можливість зміни замка: верхній/
нижній

броненакладка

фурнітура: 
ручка на роз./нічник/вічко

ціна базова

Тип конструкціі

( втоплений в торець полотна )

( втоплений в торець полотна )

вологостійкий МДФ

Додаткові  опціі:*

1. комплект “Зима” (мінвата щільністю 100 + 
фольгоізол), (для сегмента АП1 та АП2);
2. добори + лиштва;
3. дзеркало;
4. плівка VINORIT;
5. фарба (опція не доступна в сегментах А(2) та АМ. 
Фарбування тільки для МДФ 16 мм);
6. лакобель (скло);
7. вологостійкий МДФ 16/10, 16/16 мм;
8. поріг з нержавіючої сталі (тільки в АП1 та КТ1);
9. утеплення  короба в Comfort;
10. патина;
11. алюмінієвий молдінг;

*Опції залежать від сегмента.

860/960

93/150

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

4 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / -

від 15 200

Cottage

КТ1

вулиця

с терморозривом

вологостійкий МДФ

4544
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Конструкція дверей Схема відчинення:

Ліве Праве

Зовнішнє Внутрішнє

ПравеЛіве

Комплектація:
1  шт.
3  шт. 
2  шт. 
1  шт. 
6  шт. 
6  шт. 
15 шт. 
15 шт. 

1. дверне полотно в зборі
2. МДФ лиштва
3. комплект замків
4. комплект ручок
5. анкери
6. пластикові заглушки під анкерні отвори
7. шурупи для лиштви
8. пластикові декоративні заглушки для шурупів

Complete sets:
1. door leaf assembled
2. MDF platbands
3. set of locks
4. set of handles
5. anchors
6. plastic plugs for anchor holes
7. screws for platbands
8. plastic decorative plugs for screws

1  pcs.
3  pcs. 
2  pcs. 
1  pcs. 
6  pcs. 
6  pcs. 
15 pcs. 
15 pcs. 

Доставка
1. Сомовивіз.
2. Адресна доставка через поштового перевізника «Нова Пошта».
Весь товар застрахований на повну вартість і перевозиться 
в дерев’яному    каркасі, що дозволяє звести до мінімуму 
можливість пошкодження дверей.

Delivery terms and conditions
1. Pickup is available.
2. Door-to-door delivery is available via postal service “Nova Poshta”. 
All our products are insured at full cost. Our products will be packed 
into a wooden frame for the transportation, which minimizes the 
possibility of doors damaging. 
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АП2

АПС

КТ1

Megapolis
Safe

Cottage

Comfort А

КСClassic

АП1Family

Конструкція сегмента:

с терморозривом

КТМDefender

Protect

Nova АM

Quadro КТ2

КТ3
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Контакти центрального офісу:
Headquarters Contacts:

Нашу продукцію можна придбати тут:
Our products can be purchased here:

м. Чернігів вул. Шевченка 4 
Chernihiv str. Shevchenko 4 

Адреса: 
Address:

0(800)756-559 (безкоштовно)

+38 (097) 023-45-76

+38 (063) 177-73-99

Телефони:
Phone:

www.abwehr.com.ua
info@abwehr.com.ua

Інтернет:
Internet:

Соцмережі:
Social networks:

Paloma
код:  285

model

Norvegia
код:  366

model
Aдреса регіонального представництва 
Regional office address

5150

https://www.google.com/maps/place/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/@51.493039,31.304012,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ea50156e2967353!8m2!3d51.4932023!4d31.3039692?hl=ru
https://abwehr.com.ua
http://www.abwehr.com.ua
https://abwehr.com.ua/contacts
https://www.facebook.com/abwehrdveri
https://www.instagram.com/abwehr.doors/
https://www.youtube.com/channel/UCK-FjRFAb-6aNCTUyEc17fg


© 2020 Всі права належать TM ABWEHR. Будь яке копіювання заборонено.
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