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ABWEHR

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

ABWEHR UKRAINE is a modern, full-cycle 
manufacturing company 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 people, 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 
expectations in design and engineering.

Why us? Our history of development since 2006 and 
experience give the partners and clients confidence in 
our professionalism. And the fact that to date we have 
sold and installed more than 300,000 steel doors in 
the different countries of the world witnesses the level 
of knowledge, expertise and competitiveness on the 
market.  

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.  
 

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

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.

Цікаві факти: Interesting facts:

Основні переваги роботи

Ексклюзивні авторські дизайнерські моделі дверей
80 моделей від класики до модерну
Велика складська програма – 1000 дверей на складі
Інноваційні розробки від компанії ТМ ABWEHR
Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Пост гарантійне обслуговування і сервісна підтримка
Інформаційна і маркетингова підтримка партнерів
Контроль якості на кожному етапі виробництва
Наявність сертифікатів ISO 9001, європейського СЄ, 
протипожежних сертифікатів на ЕІ30, ЕІ60

На ринку 15 років On the market for 15 years

Продано понад 
320 000 дверей

More than 320,000 
doors sold

Ми экспортуємо 
продукцію в  більш ніж 
в 15 країн

We export to more than 
15 countries

Виробнича площа 
понад 5000 кв. м

Production area of more 
than 5000 sq. m

Понад 100 спеціалістів 
високого рівня

More than 100 high-lev-
el specialists

Бути № 1 для нас це:
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

Main advantages of work

Exclusive author’s design door models
80 models from classic through modern
Vast stock program - 1000 doors in stock
Innovative developments from ТМ ABWEHR
An individual approach to each client
Post-warranty service and support
Partner information and marketing support
Quality control at each production stage
Availability of ISO 9001, CE certificates, EI30, 
EI60 fire certificates

For us being No.1 means:
Ensuring exceptional product quality
Being the best partner for our clients
Being the best employer for our employees
Reaching annual output of 50,000 doors
Meeting requirements of the most demanding 
consumers
Being flexible with our clients
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ПЕРВАГИ ДВЕРЕЙ  ТМ ABWEHR / ADVANTAGES OF DOORS TM ABWEHR
Комплект утеплення «Зима» 
- 3-х шарове наповнення 
полотна - захист від холоду, 
промерзань і шуму.

Утеплена рама закритого типу 
з гнутого двоступеневого 
профілю.

Heat insulated closed-type 
frame. 

Використання терморозриву 
на одно- і на полутрних 
дверях – надійний захист від 
промерзань та холоду.

Use of thermal break in 
single-leafed doors and doors 
consisting of two unequal leaves 
is a reliable protection from 
frost penetration, condensate 
and cold. 

“Winter” heat insulation set - 
three-layer door panel filling - is 
a good protection from cold, 
frost penetration and noise. 

Герметичність конструкції + 2 
контури ущільнення захищають 
від протягів та запахів. Якісний 
поліуретановий ущільнювач без 
усадки.

Structural integrity + 2 compac-
tion circuits protect from drafts. 
High-quality polyurethane non-
shrink draft seal.

Захист від підробок - шильда 
з лого на торці дверей та 
петлі, гравірований поріг, 
індивідуальний номер, 
вказаний на коробі.
Protection against forgery 
includes logo plate on the flat 
end of the door and hinges, 
engraved threshold, individual 
number stated on the case. 

Використання замкового 
“карману” - посилення 
зони замкового механізму. 
Стійкість до силових та 
руйнівних методів злому.”
The use of a lock “pocket” - 
strengthening the place of the 
lock mechanism.

Атмосферостійке покриття 
«HardLine» для МДФ, 
екологічне, сучасні кольори.

Weather-resistant «HardLine» 
coating for MDF.

Сертифіковані високоякісні 
петлі з циклом 250.000 
відкривань.

Certified high-quality hinges 
with a cycle of 250.000 
openings. 

Замки світових брендів 
високого класу 
секретності(Kale, Mottura, 
Securemme).

World brand locks of the highest 
level of security and secrecy 
(Kale, Mottura, Securemme).

Торець полотна ламінований 
ПВХ плівкою.

Decorated flat end of the 
panel without visible mounting 
elements.

Максимальна товщина 
полотна / короба - 102 мм / 
177 мм - ще більше надійності 
та тепла.

Maximal panel / case thickness 
of 102 mm/ 177 mm provides 
with better reliability and 
warmth. 

Поріг з нержавіючої сталі 
- додатковий декор, який 
захищає конструкцію короба 
від механічних і кліматичних 
впливів.
Stainless steel threshold is an 
additional décor protecting the 
case construction from mechan-
ic and climatic influence. 

Прихований монтаж лиштви. 
Використання кліпс в 
вуличних сегментах.

Concealed lining mounting. Use 
of clips in outdoor segments. 

Атмосферостійке покриття.  
Інноваційна технологія з 
гарантією 7 років.

Weatherproof coating. Innovative 
technology with a 7-year 
warranty.

Регулятор притвору - 
можливість самостійної 
регуляції положення і 
щільності прилягання полотна.

Shutter regulator enables unas-
sisted adjustment of the position 
and fitting of the door panel. 

Девіатор - додаткова точка 
замикання.
Deviator is an additional closure 
point.

Двері ТМ ABWEHR - це:

Теплоізоляція

Звукоізоляція

Атмосферостійкість

Дизайн

Ексклюзивність

Iнноваційність

Довговічність

Зломостійкість

Екологічність

Doors of TM ABWEHR are:

Thermal insulation

Sound insulation

Atmospheric resistance

Design

Exclusivity

Innovation

Durability

Burglary resistance

Environmental friendliness
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Сегмент
BIONICA

NEW

“Bionica” steel doors series was designed by 
our experts specifically for cottages and de-
tached houses. This new collection is a relia-
ble protector of your house from break-ins and 
weather conditions. The doors are created for 
comfortable life!
Design.  Modern stylish door models are in 
textured Lampre film. Classical colours are 
available: dark oak and anthracite which imi-
tate perfectly genuine wood and stone.
Reliability. 2 whole-leaf bent steel leaves 
are used in the case construction which pro-
vide reliable protection from different kinds of 
break-ins. ТМ SECUREMME locks of high se-
crecy class essentially eliminate break-in, both 
intellectual and mechanical.
Heat and sound insulation. Three-layer panel 
filling is a perfect heat and sound insulator. Ex-
panded polystyrene, foil isol and rock wool will 
provide your house with warmth in any rough 
weather. As an addition option we use cork lin-
er – heat break which will insure your door from 
frost penetration and condensate. 

LP1 Paradise
дуб темний

LP1 Paradise
дуб темний

LP3 Olimpia
антрацит

LP3 Olimpia
антрацит

Серія сталевих дверей «Bionica» розроблена 
нашими фахівцями спеціально для котеджів та 
приватних будинків. Ця нова колекція виступає 
надійним захисником вашого будинку від зломів і 
погодних умов. Двері створені для комфортного 
життя!
Дизайн. Сучасні стильні моделі дверей в 
текстурованій плівці Lampre. Доступні класичні 
кольори - дуб темний та антрацит, які ідеально 
імітують натуральну деревину та каміння.
Надійність. В  конструкції використовуються  2  
листа металу з цільнолистової гнутої сталі, що 
забезпечують надійний захист від різного роду 
зломів. Замки ТМ SECUREMME  3-го класу безпеки 
практично виключають злом як інтелектуальний, 
так і механічний.
Тепло- і шумоізоляція. 3-х шарове наповнення 
полотна виступає відмінним тепло- та 
звукоізолятором. Пінополістирол, фольгоізол і 
мінеральна вата забезпечать дому надійне тепло 
в будь-яку негоду. В  якості  додаткової  опції 
використовуємо  пробкову пластину - терморозрив, 
який вбереже ваші двері від промерзань і 
конденсату.
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LP1 Paradise
дуб темний
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Softana
код:  448

Armada Glass
код:  454

Martina
код:  278

Сегмент
COTTAGE

Цей сегмент вхідних дверей 
спеціально розроблений для 
коттеджів, будинків та інших 
варіантів вуличного використання. 
Завдяки терморозриву 
двері не промерзають та не 
збирають конденсат, навіть 
при екстремальних морозах. А 
багатошарове наповнення ідеально 
утримує тепло всередині будинку. 
Посилена конструкція дверей та 
надійні замкові системи будуть 
надійно захищати ваш будинок від 
будь-якого виду злому.

This entrance doors segment was 
specifically developed for cottages, 
detached houses and other outdoor 
use. Owing to heat break the door 
is frost-proof and does not separate 
condensate, even at extreme frost. 
And multilayer filling keeps warmth 
inside the house. Strengthened 
design of the door and reliable lock 
systems will secure your house 
against any kind of break-in.

UFO
код: 367
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Norvegia
код: 366

Palermo
код:  462
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Gracia Glass
код:  209

Leona Glass
код:  314

Zariela Glass
код:  303

Paladia
код:  315
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код: 455

Fortezza
код:  463

Luck Glass 
код:  179
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Сегмент
DEFENDER

Даний сегмент розроблено безпосередньо 
для вуличного використання. В цих дверях 
ззовні використовується фарбований лист 
металу без МДФ накладки, тому полотно не 
боїться ніяких впливів атмосферних опадів, 
навідь прямих сонячних променів. В серії 
виготовляються 2 типи полотен – глухі та зі 
склом. Надійний склопакет та ковка надають 
дверям красивого естетичного та стильного 
вигляду. Замки турецького виробництва 
високого классу секретності  - найкращий 
рівень безпеки та вашого спокою

This segment is designed directly for outdoor 
use. The external part of the door is made of 
painted metal leaf without MDF plate, therefore 
the panel is not affected by atmospheric 
precipitation, and even direct sunlight. Two 
panel types are produced within this series: 
blind and glass. Reliable insulated glass unit 
and forging make the door look aesthetically 
pleasing and stylish. Locks of high secrecy 
class manufactured in Turkey ensure the 
highest safety level and your tranquility.

Solid Glass
код:  408

код:  76 код:  133

Solid
код:  0

код:  341
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Переваги дверей DEFENDER:

Advantages of door DEFENDER:

Високій рівень стійкості покриття до атмосферних 
впливів – гарантія на покриття 3 роки.

Внутрішні накладки

Турецькі замки високого рівня секретності з 
гарантією 5 років.

Надійне утеплення: фольгоізол та мінеральна 
вата підвищеної щільності знижують тепловтрати 
приміщення та захищають від промерзань.

Підвищена звукоізоляція завдяки багатошаровому 
наповнювачу полотна товщиною більше за 80мм  
та щільністю прилягання.
Вогнестійкість 30 хвилин.

Стильний дизайн.  3 внутрішні накладки на вибір – 
модель 76, 133 та 341.
Використання вологостійкого МДФ та плівки ПВХ 
Vinorit. 

High weather-resistance level of the coating – coating 
warranty is 3 years.
Turkish locks of high secrecy level with 5-year war-
ranty. 
Reliable heat insulation: foil isol and rock wool for im-
proved fitting reduce heat loss of the premises and 
protect from frost penetration. 

Improved sound insulation owing to multilayer panel 
filling with thickness of more than 80 mm and tight 
fitting. 
Fire resistance 30 minutes.
Stylish design. 3 internal overlays to choose from - 
models 76, 133 and 341.
Use of moisture-resistant MDF and PVC film Vinorit
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BN2Bionica

КТ1Cottage
с терморозривом

Cottage 1200 КТ1 с терморозривом
КТ2Quadro

Bionica BN

с терморозривом

КТМDefender

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВУЛИЧНИХ ДВЕРЕЙ
Table of characteristics of street doors

фольгоізол, що відображає тепло назад у будинок

* комплект  “зима” включає:

мінеральна вата підвищеної щільності - 45 кг/м
пробкове дерево, яке запобігає промерзанню дверей

3
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Колекція
LOFT

У лінійці «LOFT» представлені двері як 
з простим мінімалістичним, технічним 
дизайном так і сучасним, трендовим 
дизайном, що відповідає запитам 
сучасного ринку. Ці двері призначені для 
сучасного покоління людей, що віддають 
перевагу індивідуальності та бажають йти 
в ногу з часом.

LOFT line presents the doors with both sim-
ple strict technical design and ultramodern 
trend design meeting the needs of modern 
market. These doors are meant for modern 
generation of people, who prefer individuality 
and wish to keep up with the times. Bellisima

код:  112
Ekvatoria
код:  444

Verona
код: 445

 Astera 
код:  277
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Limana
код:  443
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Torrenta
код:  446

Louna
код:  246

Grace
код:  386

Alicia
код:  293
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Selina
код:  319
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Колекція
MODERN

У лінійці дверей «MODERN» представлені 
найбільш різноманітні дизайни з легкими 
не нав’язливими малюнками. Двері 
представлені в широкому діапазоні 
плівок в поєднанні з легкими лаконічними 
лініями. Підходять для багатьох фасадів 
будівель і квартир та відповідають смакам 
більшості людей. Двері в цій лінійці 
випускаються в більшості сегментів, тому 
в ній є як недорогі універсальні рішення 
так і більш надійні.

Line of doors MODERN presents the most 
diverse design, with light, unintru - sive pat-
terns. The doors are presented in a wide 
range of films, combined with light laconic 
lines. They are suitable for different facades 
of buildings and apart - ments, comply with 
taste of most people. Doors of this line are is-
sued in the most of segments; so, it includes 
both universal inexpensive products and 
more robust solutions. Renata

код:  404

Melissa
код: 228

Amoria
код: 288

КВ
АР

ТИ
РН

І Д
ВЕ

РІ
AP

AR
TM

EN
T 

 D
O

O
RS

      Brunella
код:  406

Novita
код:  372
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Duo
код:  350

Ellisa
код:  341

Ellipsa
код: 442

Loriana
код:  368

Adella
код: 336

Paloma
код:  285

Kapriz 
код: 132

Parma
код:  468
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Miriel
код:  309

Fiona
код:  254

Delta
код: 416

Leavina
код: 188

Nika
код: 54

Mirta 
код: 324

Vanessa 
код:  291

Madrida
код: 461
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Studio
код:  76

Elma
код: 402

Siona
код:  213код:  384 код:  360

Vessa
код: 369Ronda

код:  467
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Monami
код:  133

Porta
код:  413

Dolche Vita
код:  13

Колекція

CLASSIC 

Дизайн колекції «CLASSIC» - 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 в декорах робить двері цієї 
колекції найпопулярнішими на ринку.

The design of the CLASSIC Collection  is 
light, modest classic shapes that create har-
monious integrity and unique aesthetics. This 
line is for people who value elegant chastity. 
The variety of design combined with wide 
choice ofcolors in the decor makes the doors 
ofthis collection the most popular on the
market.
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      Milena
код: 4

Priority
код:  440
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Колекція

RETRO

Baku
код: 268

Fabiana
код:  127

Luck
код:  179

Massandra
код:  63

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.

The design of the RETRO collection doors is 
more than just classics. It’s a combination of 
beauty and fineness. The rich ornament in 
combination with properly chosen texture of 
the film makes the doors bright and at- trac-
tive. For several decades, retro style does not 
leave the top position. Its popu- larity can be 
explained by the ability to maintain an atmos-
phere of familycomfort and warmth.
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Додаткові  опціі (залежать від сегмента):

1. Комплект “Зима” –  мінеральна вата та 
фольгоізол, як додаткове утеплення для 
сегментів CLASSIC та MEGAPOLIS.
2. Комплектування дверним порталом.
3. Дзеркало на внутрішню сторону.
4. Плівка вулична Vinorit.
5. Фарба поліуретанова.
6. Акрилові вставки.

7.Вологостійкий МДФ.
8. Поріг з нержавіючої сталі.
9. Патинування.
10. Алюмінієвий молдинг.
11. Виготовлення фрамуги.
12. Виготовлення дверей висотою до 2100 мм, 
2200 мм.
13. Додавання 2 листа металу.

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК КВАРТИРНИХ ДВЕРЕЙ

КСClassic

Nova АM

Comfort АTable of characteristics of apartment doors

Комплектація:

1  шт.
3  шт. 
2  шт. 
1  шт. 
6  шт. 
6  шт. 
 

1. дверне полотно в зборі
2. МДФ лиштва
3. комплект замків
4. комплект ручок
5. анкери
6. пластикові заглушки під анкерні отвори

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

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

Схема відчинення:

Ліве Праве
Зовнішнє Внутрішнє

ПравеЛіве

Megapolis
Megapolis PRO

Safe
АП2

АП2 Safe

  АП2 ПРО

1. зовнішня накладка
2. внутрішня накладка
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ПОЛУТОРНІ ВХІДНІ ДВЕРІ

Полуторні двері призначені 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 присутній як класичний, 
так і сучасний дизайн дверей для будівель 
в різних архітектурних стилях. В багатьох 
моделях використовуються скло і ковані 
елементи, що додають дверям вишуканий 
та солідний вигляд.

Milita
код:  196

Agnia
код:  128

Gracia
код:  209

Luck
код:  179

The design of the QUADRO collection is made 
primarily for wide entrances and is a two-leaf 
door design where one of them is smaller 
than the other. This line contains both classic 
and modern door designs for buildings in dif-
ferent architectural styles. Many models use 
glass and forged elements to give the door a 
refined and solid look.
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Vilianna
код:  422

Estella
код:  423

Solar
код:  432

Linea
код: 385

Hanna
код:  421

Nevada
код:  455

Briena
код:  419

Armada
код:  454
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Elegance
код: 335

ДВЕРІ ПРЕДСТАВЛЕНІ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЕПІЦЕНТР 
DOORS ARE PRESENTED IN THE EPICENTER TRADE NETWORK

ЕКСКЛЮЗИВ

LP3
антрацит

LP1
дуб темний

Triana
код:  447

Parma
код:  460

Lissabona
код:  459

ЕКСКЛЮЗИВЕКСКЛЮЗИВЕКСКЛЮЗИВ
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Kadis
код: 466

Solid
код:  0 (KTM)

ДВЕРІ ПРЕДСТАВЛЕНІ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЕПІЦЕНТР 
DOORS ARE PRESENTED IN THE EPICENTER TRADE NETWORK

Simpli
код:  0

код:  430

Quadro
код:  175

Vessa
код: 369

Laguna
код:  251

Fabiana
код:  127

Nika
код:  54
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код:  431Ц код:  437Ц код:  430Ц Епіцентр

ЦАРГОВІ  НАКЛАДКИ INNER PLATES OF LATERAL LATH

Вироби повністю відповідають всім жорстким 
стандартам якості до вхідних дверей;
Повністю збережені звуко- і теплоізоляція. 
Квартира або будинок надійно захищені від того, 
що відбувається зовні;
Накладки виробляються з МДФ 16 мм товщиною, 
що підсилює ії практичність та довговічність;
Гармонійно поєднуються з інтер’єром квартири. 
Можна підібрати внутрішні царгові накладки, 
що ідентично повторюють дизайн міжкімнатних 
дверей;
Нові царгові моделі виглядають стильно і сучасно. 
В якості декору використовується акрилові і 
дерев’яні деталі та плівки з різними малюнками 
та фактурами. Всі елементи надійно кріпляться 
між собою і виглядають, як єдине ціле;
Ці накладки можно застосовувати для дверей 
багатьох сегментів ТМ ABWEHR: «CLASSIC» 
«MEGAPOLIS», «MEGAPOLIS PRO», «SAFE» і 
«DEFENDER».

Дуб Немо
сріблястий

Oak Nemo
Silver

Дуб
портовий

Oak
Harbor

Дуб Шато

Oak
Chateaux

Венге сірий
горизонт

Wenge Gray
Horizon

Білий

White

Переваги царгових накладок

Доступні кольори:
Available colors:

The main advantages of inner plates

The products fully meet all the stringent quality 
standards to entrance doors;
Sound and heat insulation is fully maintained. An 
apartment or house is reliably protected from what
is happening outside;
Plates are made of MDF 16 mm thick, which en-
hances their practicality and durability;
They blend with the apartment interior. You can 
choose side-bar inner plates identical to the de-
sign of inside doors;
New side-bar models look stylish and modern. 
Acrylic and wood parts and films with various pat-
terns and textures are used as decoration. All items 
are securely fastened together and look as a unit;
These plates can be used for many door segments 
of TM ABWEHR: «CLASSIC», «MEGAPOLIS», 
«MEGAPOLIS PRO», «SAFE» and «DEFENDER».

“Надійність, гармонія та стиль” - ось основне гасло 
нашого нового впровадженя дизайнерського 
рішення. Царгові(збірні) внутрішні накладки на 
вхідні двері ТМ ABWEHR  відповідають останнім 
світовим тенденціям та не залишать вас 
байдужими.
Що це таке? Збірна накладка складається з двох 
бічних стійок і декількох горизонтальних або 
вертикальних перемичок між ними. У збірці це 
накладка нагадує більше конструктор, де кожна 
деталь окремо кріпиться до іншої. Всі елементи 
кріпляться в паз та використовуються додаткові 
елементи кріплення для надійності конструкції.

“Reliability, harmony and style”– that is the main slo-
gan of our new introduction of design solutions. Side-
bar (assembly) inner plates on the entrance door by 
TM ABWEHR meet the latest global trends and will 
not leave you indifferent.
What it is? An assembly plate consists of two side 
posts and several horizontal or vertical bridges be-
tween them. Ready-assembled, this plate looks more 
like a construction kit, with each piece attached sep-
arately to another one. All the elements are mounted 
in the grooves and additional fasteners are for struc-
tural reliability.
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ДВЕРНИЙ  ПОРТАЛ DOOR  PORTAL

Дверний портал - це конструкція, що складається 
з трьох частин, за допомогою якої можна легко
закрити  відкоси  біля  вхідних  дверей, надаючи 
інтер’єру завершений і естетично красивий 
вигляд. Конструкція телескопічного виду 
кріпиться між елементами за допомогою пазів, 
додатково фіксується до коробу та стіни.

Door portal - this structure consists of three parts 
and can be used for easy covering of jambs at front
door,  while  providing  the  interior  with complete and 
aesthetically beautiful look. Telescopic  structure  is  
fixed  between elements by means of slots and addi-
tionally attached to frame/wall.

Придбати повний комплект «дверного 
порталу» ви можете не лише під час 
покупки вхідних дверей, але й пізніше.

“Door portal” set can be purchased during 
buying the front door or later.

дверний добор телескопічний (МДФ 16мм
товщиною,  ширина  за  індивідуальним
замовленням до 600мм);
кут добору телескопічний (МДФ 6 мм);
лиштва телескопічного типу (МДФ 16мм) 

Комплектація

finishing telescopic element (MDF, thickness
– 16 mm, individually ordered width – up to
600 mm);
finishing telescopic angle bar (MDF, 8 mm);
telescopic casing (MDF, 16 mm). 

“Door Portal” Set Consists Of:

Переваги дверних порталів Advantages of door portals:

Колір декору можна підбирати під колір 
дверей, підлоги чи стіни, що дає можливість 
ідеально вписати дверну композицію в 
інтер’єр будинку;

Color of decor can be selected according to color 
of the door, floor or wall, which ensures perfect fit 
of door composition within the interior;

Можливість замовити добор будь-якої 
ширини, індивідуально під кожен отвір;

Finishing elements of any width can be ordered 
for each individual opening;

Звільняє  вас  від  трудомістких  ремонтно-
монтажних робіт, заощаджує час і кошти;

No need for time-consuming repair/installation,
time and money savings;

Добор приховує всі нерівності відкосів, 
тож ви отримаєте естетично привабливу і 
завершену композицію;

Finishing elements hide irregularities of the 
ambs, while ensuring the aesthetically attractive 
and complete composition;

Легкість  монтажу  дверного  порталу  
-  в телескопічній  конструкції  не  треба 
використовувати  цвяхи  та  інші  кріпильні 
матеріали;

Easy installation of door portal – telescopic struc-
ture of the portal has no use for nails and other 
fastening materials;

МДФ добор 16мм є додатковим звуко- та
теплоізолятором. 

16 mm MDF finishing ensures additional sound 
and heat insulation. 
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КОЛЬОРОВА ГАМА ПЛІВОК ФАРБУВАННЯ

Антрацит Сірий
Anthracite grey

Венге темна
Dark Wenge

Антрацит
Anthracite

Клен світло-сірий
Light Grey Maple

Темний горіх
Dark Walnut

Дуб темний
Dark Oak

Ясень жемчужний
Pearl ash

Бетон Сірий
Grey Concrete

Дуб англійський
English Oak

Біла
White

Клен темно-сірий
Dark Grey Maple

Тикове дерево
Teak Tree

Тік світлий
Light Teak

Венге темна
Dark Wenge

Бетон темний
Dark Concrete

Дуб немо сріблястий
Nemo Oak

Венге темна
Dark Wenge

Листяниця сіра
Gray Larch

Тік темний
Dark Teak

Дуб немо латте
Nemo Latte Oak

Білий супермат
White Supermat

Дуб пісочний
Sand Oak

Горіх темний
Dark Walnut

Оксид темний
Dark Oxide

Біла
White

Дуб темний
Dark Oak

Канадський дуб Арктик 
Canadian Arctic Oak

Канадський дуб Пасіфік
Canadian Pacific Oak  

Венге сіра горизонт.
Horizontal Grey Wenge

Дуб портовий
Port Oak 

Секвоя
Sequoia

Дуб шале графіт
Chalet Graphite Oak

Карамельне дерево
Caramel tree

Дуб шато
Chateau Oak

Дуб золотий
Gold Tooth

Стоун сірий
Grey Stone

Кварцит
Quartzite

Дуб золотий
Gold Oak

Дуб полярний
Polar Oak

Чорна шагрень
Black Shagreen Leather

Ми використовуємо лише якісні плівки ПВХ в 
сучасних кольорах, які надовго збережуть свій 
первинний вигляд. 
Кольори дуже насичені та відображають природні 
матеріали, такі як: дерево, камінь та інші. Це дає 
необмежені можливості для реалізації будь-яких 
ідей та додасть індивідуальності вашому будинку. 
Нові кольори відповідають тенденціям сучасного 
дизайну інтер’єрів. 
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We use only high-quality PVC film in contemporary
colors  that  will  permanently  retain  its  original
appearance.
The colors are very saturated and represent natural
materials such as wood, stone, etc., offering unlimited
possibilities  for  implementing  any  ideas  and
individuating your home. New colors correspond to the
trends of modern interior design.

Atmospheric paint «HardLine»

Environmental friendliness.
The material is safe for owners and for the environ-
ment.
Durability and wear resistance. The coating is not 
deformed and does not fade under various weather 
conditions (sun, rain, temperature fluctuations, etc.)
Low thermal conductivity. Additional barrier for heat 
retention in the house.
Design. Range of the most popular colors (8 total), 
which can be used to paint almost any model.
Easy care. Damp cloth is enough to remove dirt from 
the door.
Coating warranty – 2 years.

Weather-resistant paint
“ABWEHR” Company offers 4 popular color options 
for the frame. Upon choosing the frame color match-
ing the door leaf film, you get a harmonious version of 
the front door.

7500N

8019

 7016 8017+5000N

9003 9005

8007

9005801970129016 7016 М
для сегменту BIONICAдля сегменту BIONICA
914 М

Екологічність. Матеріал безпечний для власників і 
для навколишнього середовища.
Міцність і зносостійкість. Покриття не деформується 
і не вигорає при різних атмосферних впливах (сонце, 
дощ, зміни температури і т.д.)
Низька теплопровідність. Додатковий бар’єр для 
утримання тепла в будинку. 
Дизайн. В асортименті найпопулярніші кольори 
(8шт), якими можна забарвити практично будь-яку 
модель. 
Легкість догляду. Досить вологої ганчірки, що б 
прибрати забруднення з дверей.
Гарантія на покриття - 2 роки.

Атмосферостійке покриття 
«HardLine»

Компанія «ABWEHR» пропонує 6 популярних  
вариантів кольору окрашення коробу. Підібрав колір 
коробу до плівки покриття полотна, ви отримаєте 
гармонійний варіант вхідних дверей для вашого дому.

Атмосферна фарба МДФ

Канадський дуб Арктик горизонт
Canadian Arctic Oak

Канадський дуб Пасіфік
Canadian Pacific Oak 
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Securemme  2433
двосистемний замок моноблок двосистемний замок

MOTTURA 54797 
+ верхній девіатор

Securemme

ЗАМКОВІ ГРУПИ / LOCK GROUPS ДВЕРНІ РУЧКИ / DOOR HANDLES

Kale 257
верхній

Kale 252
нижній

Securemme 2019
верхній

Securemme 2061
нижній

Apecs T52
нижній

Apecs T57
верхній

Vortex
Хром

Vortex
Чорна

Хром
ilavio

Чорна
ilavio

Бронза
Apecs

Хром
RDA Smart 

Хром
Comit Smart-A 

Хром
Avers 

Apecs

Avers

Kale

Securemme

декоративна 
овальна маленька/
чашка+ApecsBasik

Sap205/Sap102

Kale511/Sap102

Securemme

Apecs

СЕРЦЕВИНА

НАКЛАДКА
верхня/нижня

ВІЧКО
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код:  430Цкод:  384 код:  360
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код:  128

код:  385

код:  423

код:  179

код:  419

код:  432

код:  196

код:  421

код:  000
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Контроль якості

Гарантійний термін

Гарантійний термін на види покриттів / Warranty period for types of coatings

Гарантійний термін на замки / 
Warranty period for locks

Гарантійний термін на серцевини / 
Warranty period for cores

Warranty period

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.

Гарантійний    термін    експлуатації   фурнітури
(вічко,   ручка, накладки і т.д.)  вхідних дверей  ТМ 
ABWEHR - 12 місяців. 
Гарантія на металеву конструкцію – 10 років.
Гарантія  на  покриття дверей  вуличної  серії       
BIONICA – 7 років.
Гарантія на основний і додатковий замок 
поширюється при дотриманні  вказаних в 
гарантійному талоні правил експлуатації. 
Усунення дефектів, виявлених в період 
гарантійного терміну, проводиться безкоштовно 
за пред’явленням гарантійного талона. 
Гарантійному ремонту не підлягають двері з 
ознаками самостійної заміни деталей, в тому 
числі самостійного розбирання замикаючих 
пристроїв. 
Гарантійний термін починається з моменту 
продажу дверей кінцевому покупцеві (фактом 
покупки є видаткова накладна).
Гарантія на фурнітуру “Modus”: на покриття 
(полірований і матовий хром) - 10 років; на 
механізм - 3 роки.

The warranty period of the fittings (peephole, handle, 
plate covers, etc.) for ABWEHR entrance doors is 12 
months.
Metal structure warranty is 10 years.
Warranty for covering the doors of the street series 
BIONICA - 7 years
Main and additional locks warranty is subject to the 
above-stated operating rules.
Elimination of defects found during the warranty peri-
od is free of charge upon providing the warranty card.
The door with the signs of self-repair, including 
self-disassembly of locking devices, cannot be a 
subject of a warranty repair.
The warranty period begins from the moment the 
manufacturer’s door is sold to the buyer (the fact of 
the purchase is proved by the delivery note)
Door fittings “Modus” (handle, armored attach-
ments): 10 year guarantee for the coating - polished 
and matte chrome, 3 year guarantee for the mecha-
nism.

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 
control begining from the audit of raw material suppliers 
and the acceptance control of input products required 
for manufacturing  steel doors, as well as the  analysis 
of each production stage (for meeting the set param-
eters), and ending with release/loading of the finished 
product.
Such approach is expensive. It requires very careful at-
titude to work and instant response to any departure 
from the norm. The Quality control during the produc-
tion 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 proper-
ties are proven by European 
certificates.

Контакти центрального офісу:
Headquarters Contacts:

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:

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

Aдреса регіонального представництва 
Regional office address
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