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

Цікаві факти:

Продано понад 300 000 
дверей.

На ринку 11 років.

Ми экспортуємо продукцію в  
більш ніж в 15 країн світу.

Виробнича площа понад 
5000 кв. м

Понад 100 спеціалістів

Система управління якістю 
продукції ISO 9001-2015

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.
ЧОМУ САМЕ МИ? Наша історія розвитку з 2006 року та досвід дають 
підстави партнерам та клієнтам довіряти нашому професіоналізму. А 
продані та встановлені нами більш ніж 300000 сталевих дверей в різних 
країнах світу, на сьогодні, говорять про рівень знань, експертності та 
конкурентоспроможності на ринку.  



Бути № 1 для нас це:Наші клієнти

Основні переваги роботи з 
Компанією ТМ «ABWEHR»
Ексклюзивні авторські дизайнерські моделі дверей

120 моделей від класики до модерну

Велика складська програма – 1000 дверей на складі

Інноваційні разробки від компанії ТМ Абвер

Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Пост гарантійне обслуговування і сервісна підтримка

Національні DIY мережі

Регіональні дилери

Великі будівельні компанії

Оптові і роздрібні компанії

Брендові роздрібні салони

Приватні власники житла

Торгово-будівельні маркети

Індивідуальні монтажники і виконроби в регіонах

Забезпечити виняткову якість продукції

Бути кращим партнером для клієнтів

Бути кращим роботодавцем для співробітників

Вийти на річну продуктивність 50000 дверей

Задовольнити смаки найвибагливішого споживача

Бути гнучкими до своїх клієнтів

Інформаційна і маркетингова підтримка партнерів

Контроль якості на кожному етапі виробництва
Наявність сертифікатів ISO 9001, європейського РЄ, 
протипожежних сертифікатів на ЕІ30, ЕІ60



Наша продукція
Компанія «ABWEHR» виготовляє 
сталеві вхідні двері в одинадцяти 
конструктивних сегментах, а 
також в семи колекціях дизайну 
- від класики до модерну. Є в 
наявності багато ексклюзивних 
дизайнерських моделей.  Крім 
цього, компанія комплектує 
двері великим асортиментом 
додаткових опцій.

Дизайн
За дизайном двері діляться на 
декілька колекцій, розрахованих на
різні смакові переваги і відповідають 
різним стильовим архітектурним
рішенням. Різноманітні дизайни, 
алюмінієві та кам’яні вставки, 
велика кількість кольорових рішень 
покриття не залишать байдужим 
найвибагливішого покупця.

Складська
програма
Широка складська програма дозволяє оперативно 
вибрати і встановити вподобану модель в вашу квартиру 
або приватний будинок. На складі постійно більше 1000 
моделей дверей. Асортимент дуже різноманітний, 
що допоможе зробити вибір будь-якому замовнику. 
Здійснюється швидка доставка в будь-якому напрямку по 
Україні, а також за її межі.

Програма 
ЭПІЦЕНТР
Компанія «ABWEHR» тісно співпрацює 
з торговими мережами, в тому числі і з 
Епіцентром. Ми представлені в кожному 
магазині по Україні. Спеціально для 
цієї мережі було розроблено унікальну 
лінійку дизайнерських моделей.

Сегменти
Конструкційно двері ТМ «ABWEHR” 
виготовляються в 11 сегментах від 
економ до еліт класу, які відрізняються 
розмірами складових частин і 
наявністю різних елементів, що 
поліпшують властивості дверей, такі 
як міцність, тепло- та шумоізоляція.

Додатково ДОБОРИ ФУРНІТУРА
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Двері серії COMFORT призначені для людей які раціонально використовують свій 
бюджет. Ці двері поєднують в собі елегантний зовнішній вигляд, рівень захисту 
і доступну ціну. Можете бути впевнені, що вони відмінно підійдуть до вашого 
інтер’єру. Двоступеневий гнутий профіль і утеплене дверне полотно відмінно 
захистять ваш будинок від протягів, сторонніх запахів і шуму з боку вулиця або 
під’їзду.

Покращений варіант сегмента COMFORT. Головною відмінністю являється 
утеплений дверний короб. Цей сегмент підійде людям яким базового утеплення 
не достатньо, але першочерговою являється ціна

Даний сегмент чудово підійде людям, котрі шукають гарний захист свого дому 
за приємну ціну. Сегмент CLASSIC оснащений гнутим, двоконтурним коробом 
утепленим мінеральною ватою, а також утепленим полотном, що забезпечить 
гарним рівнем шумо і теплоізоляції.

сегмент COMFORT A(2)

сегмент NOVA  AM

сегмент ClASSIC KC

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

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 )
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Даний сегмент орієнтований для людей для яких важливим являється поєднання 
елегантного зовнішнього вигляду та високі степені захисту оселі. 

сегмент FAMILY АП1

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

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 )

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

Висока якість фурнітури та елегантне поєднання зовнішнього декору 
задовольнить найвибагливіших клієнтів. Цей сегмент розрахований на людей, 
яким важливий досконалий зовнішній вигляд та надійний захист оселі

сегмент MEGAPOLIS АП2

Даний сегмент орієнтовано на людей, для яких самим важливим являється 
надійний захист оселі. Цей сегмент має максимальний рівень захист.

сегмент SAFE АП2Safe

https://abwehr.com.ua


вологостійкий МДФ

1200

81/100

1,5

16/16

+/+

4  шт.

+

4 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

від 16 450

Quadro

КТ2

вулиця

полуторні

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 )

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

Цей сегмент найкраще підійде для вуличного використання. Завдяки 
терморозриву двері не промерзають та не збирають конденсат, навіть при 
екстремальних морозах

Двостворчати двері для широких приміщень. Чудово прикрасять собою будь-
який будинок. Серед моделей як глухі так і двері зі склом та ковкою  

семент COTTAGE КТ1 

сегмент QUADRO КТ2
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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 (Італія)

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)

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 )

Даний сегмент чудово підійде для вуличного використання, особливо якщо на 
двері будуть потрапляти сонячні лучі. В цьому сегменті ззовні використовується 
лист металу, замість МДФ накладки, тому ці двері не бояться сонця.

сегмент DEFENDER КТМ

Вуличний варіант двері з оцинкованої сталі та італійської плівки Віноріт. Цей 
сегмент чудово поєднує в собі простий, але вишуканий зовнішній вигляд, та 
надійний захист від вуличних загроз.

сегмент PROTECT КТ3

https://abwehr.com.ua
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В колекції дверей «MOD-
ERN» представлені найбільш 
різноманітні дизайни з легкими та 
ненав’язливими малюнками. Двері 
представлені в широкому діапазоні 
кольорів декорів в поєднанні з 
легкими лаконічними лініями. 
Моделі колекції підходять для 
багатьох екстер’єрів та інтер’єрів 
будівель та квартир. Двері в цій 
лінійці випускаються в більшості 
сегментів, тому в ній є як недорогі 
універсальні рішення так і більш 
надійні.

Дизайн колекції «CLASSICA» - це 
легкі ненав’язливі класичні форми, 
що створюють гармонійну цілісність 
та неповторну естетичність. Ця 
лінійка призначена для людей, що 
цінують  елегантну  стриманість. 
Різноманітність дизайну в поєднанні
з великим вибором кольорів 
вдекорах робить двері цієї колекції 
найпопулярнішими на ринку.

Колекція «LOFT» редставляє собою 
двері, як з простимлаконічним 
так і з ультрасучасним трендовим 
дизайном,  що відповідає запитам 
сучасного ринку. Наявність або 
поєднання в моделях дерева, 
металу та скла підкреслює 
основну концепцію стилю. Ці 
двері призначені для нового 
покоління, що віддають перевагу  
індивідуальності, легкості та йдуть в 
ногу з часом.

Дизайн дверей колекції «RETRO» - 
це більше, ніж просто класика. Це 
поєднання краси та вишуканості. 
Багатий орнамент у поєднанні з 
правильно підібраною фактурою 
плівки робить двері яскравими й 
привабливими. Протягом декількох 
десятиліть ретро стиль не здає 
перших позицій. Його популярність 
пояснюється можливістю зберегти 
атмосферу сімейного затишку і 
тепла.

 колекція MODERN

 колекція CLASSICA

Колекції   ДИЗАЙНУ

 колекція LOFT

 колекція RETRO
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Дизайн колекції «RETRO GLASS» 
- поєднує в собі вишуканість 
орнаменту, скла і кованих 
елементів, що придає дверям  
яскраву  індивідуальність, а оселі 
статусність. Художні ковані декори 
вносять особливу родзинку в дизайн 
дверного полотна і в загальний 
екстер’єр житла. Колекція створена 
для людей, що люблять поєднувати 
практичність експлуатації з візуальної 
красою.

Колекція «Street doors» розроблена для 
приватних будинків і поділяється на дві 
серії – «PROTECT» та «DEFENDER».
Ці двері являють собою особливу 
надійність, строгість і стильність. 
Серія «PROTECT» виготовляється 
глухими дверима та зі склом, в серії 
«DEFENDER» є можливість обрати 
одну з багатьох стильних внутрішніх 
МДФ накладок. Якщо ви шанувальник 
витонченості та стилю, то ці моделі вам 
будуть до вподоби.

Дизайн колекції «QUADRO» 
призначений насамперед для 
широких вхідних отворів і являє 
собою конструкцію з двох 
стулок дверей, де одна з них 
відрізняється меншим розміром 
від іншої. В цій лінійці присутні як 
класичні, так і сучасні дизайни 
дверей для будівель в різних 
архітектурних стилях. В багатьох 
моделях використовуються скло 
і ковані елементи, що  додають  
дверям  вишуканий  та солідний 
вигляд.

Модельний ряд ТМ «ABWEHR» 
постійно оновлюється. Ми з радістю 
презентуємо, як популярні моделі, 
так і єксклюзивні дизайни. Тенденції 
дверної моди не стоять на місті, тому 
і наш асортимент змінюється. І будь-
який покупець, від консерватора до 
експериментатора, завжди зможе 
знайти у нас свою ідеальну модель.

 колекція RERTRO GLASS  колекція STREET DOORS

 колекція QUADRO моделі NEW

колекції   ДИЗАЙНУ

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.

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.

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

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

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



Контроль якості
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.

Сертифікати Технічні властивості дверей підтверджені 
європейськими сертифікатами:

Гарантія від компанії “ABWEHR”

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:

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. 

https://abwehr.com.ua


Контакти центрального офісу:

м. Чернігів вул. Шевченка 4 Адреса: 

0 (800) 756-559 (безкоштовно)
+38 (097) 023-45-76
+38 (063) 177-73-99

Телефони:

Інтернет:
Internet:

Соцмережі:

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

https://www.facebook.com/abwehrdveri
https://www.instagram.com/abwehr.doors
https://www.youtube.com/channel/UCK-FjRFAb-6aNCTUyEc17fg?view_as=subscriber
https://abwehr.com.ua
https://abwehr.com.ua/contacts

