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гарантія на двері та фурнітуру  від 1 до 5 років
гарантія на металеву конструкцію  10 років
широкий вибір сегментів комплектації
весь товар сертифікований

двері завжди в наявності
найпопулярніші моделі
якісний продукт
швидка доставка
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Lampre 1

дуб темний  Vinorit дуб темний

ÒÅÐÌÎÐÎÇÐÈÂ
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фарба 7016(RAL) Vinorit антрацит

860/960*2050 
ÒÅÐÌÎÐÎÇÐÈÂ

Короб - гнутий профіль,
150мм з притвором
Полотно - 102 мм
Вологостійкий МДФ 2 ст
Лиштва 90/20мм, кріплення
на кліпсах 
Ручка роздільна RDA SMART
Замки - KALE 257/ KALE 252
Утеплювач:  мінеральна вата,
фольгоізол, пробкова пластина
Металевий торець полотна
Поліуретановий термоущільнювач
Регулятор притвору, 3 петлі
Нічник
Сталевий поріг
Двокамерний склопакет

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 100мм з притвором
Полотно - 90 мм, МДФ 16/10
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу 
Ручка роздільна COMIT SMART-A
Замки - Kale 257/ Kale 252
Утеплювач - мінеральна вата
Поліуретановий
термоущільнювач
Регулятор притвору
3 петлі
Торець полотна  ламінований
плівкою ПВХ
Сталевий поріг

188 Leavina
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венге сірий горизонт біла(короб білий,
 коричневий)

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 125 мм з притвором
Полотно - 102 мм, МДФ 16/16
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу 
Ручка роздільна RDA SMART,хром
Замки - Securemme 2019/
Securemme 2061 
Утеплювач - мінеральна вата
Регулятор притвору
3 петлі, нічник
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Поріг з нержавіючої сталі
Поліуретановий
термоущільнювач

442 Ellipsa
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кварцит дуб немо латте
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860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 100мм з притвором
Полотно - 83 мм, МДФ 10/10
Лиштва 80/16мм, прихованого
монтажу 
Ручка розеткою 527
Замки - Avers R35/Avers T52
Утеплювач - мінеральна вата
Поліуретановий
термоущільнювач
Регулятор притвору
2 петлі
Металевий торець полотна
Сталевий поріг 

Квартирні двері

чорна шагрень біла
(короб білий,чорний)

368 Loriana
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860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 125 мм з притвором
Полотно - 102 мм, МДФ 16/16
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу
Ручка квадратна Vortex ,хром
Замки- двосистемний Mottura 54.797 
+ верхній девіатор Securemme
Утеплювач - мінеральна вата
Регулятор притвору
3 петлі, нічник
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Поліуретановий 
термоущільнювач
Поріг з нержавіючої сталі

дуб портовий дуб пісочний

350 Duo
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860/960*2050 
Короб - гнутий профіль, 
100 мм з притвором
Полотно - 90 мм, МДФ 16/10
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу 
Ручка роздільна COMIT SMART-A
Замки - Kale 257/Kale 252
Утеплювач - мінеральна вата
Поліуретановий
термоущільнювач
Регулятор притвору, 3 петлі
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Сталевий поріг 

444 Ekvatoria
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карамельне дерево дуб немо латте

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 125 мм з притвором
Полотно - 102 мм, МДФ 16/16
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу
Ручка раздільна квадратна
iIlavio 2406 (Modus) чорна
Замки- двосистемний Mottura 54.797 
+ верхній девіатор Securemme
Утеплювач - мінеральна вата
Регулятор притвору
3 петлі, нічник
Поліуретановий термоущільнювач
Поріг з нержавіючої сталі

Квартирні двері

860/960*2050 
Короб - гнутий профіль,
177мм з притвором
Полотно - 100 мм
Вологостійкий МДФ внутрішня ст
Лиштва суцільногнута
з коробом 90*13 
Ручка роздільна RDA SMART
Замки - Securemme 2019/
Securemme 2603
Утеплювач: пінополістирол,
кам'яна вата, фольгоізол,
пробкова пластина
Металевий торець полотна
Поліуретановий термоущільнювач
Регулятор притвору, 3 петлі
Нічник
Поріг з нержавіючої сталі
Двокамерний склопакет з ковкою
всередині

стійкість до утворення
конденсату та інею на дверях
морозостійкість дверей
без промерзань
підвищена теплоізоляція
приміщення

додаткова шумоізоляція
посилена конструкція
дверного блоку
економічність - немає необхідності
встановлювати додаткові
двері або тамбур

Переваги дверей з терморозривом

Атмосферостійкість
Довговічність
Стильність
Екологічність
Легкість догляду

Фарбоване (поліуретанове)
покриття дверей Hard Line

Конструктив дверей серії BIONICA



Вуличні двері

367 UFO

се
гм

ен
т: 

Co
tta

ge
 (K

T1
 з 

те
рм

ор
оз

ри
во

м)
ву

ли
ця

фарба  8019 (RAL) Vinorit горіх темний

860/960*2050 ÒÅÐÌÎÐÎÇÐÈÂ

Короб - гнутий профіль,
150мм з притвором
Полотно - 102 мм
Вологостійкий МДФ 2 ст
Лиштва 90/20мм, кріплення
на кліпсах 
Ручка роздільна RDA SMART
Замки - KALE 257/ KALE 252
Утеплювач:  мінеральна вата,
фольгоізол, пробкова пластина
Металевий торець полотна
Поліуретановий термоущільнювач
Регулятор притвору, 3 петлі
Нічник
Сталевий поріг
Двокамерний склопакет

Lampre 3
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антрацит  Vinorit антрацит

860/960*2050 
Короб - гнутий профіль,
177мм з притвором
Полотно - 100 мм
Вологостійкий МДФ внутрішня ст
Лиштва суцільногнута
з коробом 90*13 
Ручка роздільна квадратна
iIlavio 2406 (Modus) чорна
Замки - Securemme 2019/
Securemme 2603
Утеплювач: пінополістирол,
кам'яна вата, фольгоізол,
пробкова пластина
Металевий торець полотна
Поліуретановий термоущільнювач
Регулятор притвору, 3 петлі
Нічник
Поріг з нержавіючої сталі
Двокамерний склопакет з ковкою
всередині

ÒÅÐÌÎÐÎÇÐÈÂ

Посилена конструкія
дверей
Інноваційна технологія -
LAMPRE 
Гарантія на покриття 7 років 
П’ятишарова система
утеплення
Італійські замки
4го класу секретності

Вуличні двері  BIONICA

Vinorit дуб полярний Vinorit венге

133 (внутрішня сторона) 76 (внутрішня сторона) 341 (внутрішня сторона)

Defender
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фарба RAL
7021Т(антрацит)

фарба RAL
8022Т(коричнева)

Vinorit антрацит

860/960*2050 

фарба RAL
8022Т(коричнева) 
7021Т(антрацит) 

Vinorit дуб полярний
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860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 135 мм з притвором
Лиштва металева 7см
(продовження коробу)
Полотно - 90 мм 
Вологостійкий МДФ 16 мм на
внутрішню сторону
Ручка роздільна 527, хром
Замки - Kale 257/Kale 252
Утеплювач - мінеральна 
вата + пінополістерол
Регулятор притвору, 3 петлі
Металевий торець полотна 
Поліуретановий
термоущільнювач
Сталевий поріг
Двокамерний склопакет
з ковкою всередині
 

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 150 мм з притвором
Лиштва 90/20мм, кріплення
на кліпсах
Полотно - 102 мм
Вологостійкий МДФ 16 мм на
2 сторони
Ручка роздільна RDA SMART, хром
Замки - Kale 257/Kale 252
Утеплювач: комплект «зима» - 
кам’яна вата, фольгоізол,
пробкова пластина
Регулятор притвору
3 петлі, нічник
Металевий торець полотна 
Поліуретановий
термоущільнювач
Сталевий поріг

Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 135 мм з притвором
Лиштва металева 7см
(продовження коробу)
Полотно - 90 мм, 
Вологостійкий МДФ 16 мм на
внутрішню сторону
Ручка роздільна 527, хром
Замки - Kale 257/Kale 252
Утеплювач - мінеральна 
вата + пінополістерол
Регулятор притвору, 3 петлі
Поліуретановий
термоущільнювач
Сталевий поріг
Металевий торець полотна
 

462 Palerma 860/960*2050 

фарбоване покриття
8019

плівка Vinorit біла

се
гм

ен
т:

 C
la

ss
ic

 (К
C

) в
ул

иц
я

Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 100 мм з притвором
Полотно - 90 мм, МДФ 16/10
Ручка - COMIT SMART-A
Замки - Kale 257/ Kale 252
Утеплення - мінеральна вата
Регулятор притвору
3 петлі
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Поліуретановий
термоущільнювач
Сталевий поріг

Вуличні двері
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860/960*2050 
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860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 100 мм з притвором
Полотно - 83 мм 
Вологостійкий МДФ 10/10мм
на зовнішню сторону
Лиштва 80/16мм, прихованого
монтажу 
Ручка роздільна розеткою 527
Замки - Avers R35/ Avers T52
Утеплювач - мінеральна вата
Поліуретановий
термоущільнювач
Регулятор притвору
2 петлі
Металевий торець полотна 
Сталевий поріг

 

Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 100 мм з притвором
Полотно - 90 мм 
Вологостійкий МДФ 16/10мм +
Vinorit на зовнішню сторону
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу 
Ручка роздільна COMIT SMART-A
Замки - Kale 257/Kale 252
Утеплювач - мінеральна вата
Поліуретановий
термоущільнювач
Регулятор притвору
3 петлі
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ 
Сталевий поріг

 

448 Softana
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фарба 8019(RAL) дуб арктик горизонт/
біла з малюнком 448

ÒÅÐÌÎÐÎÇÐÈÂ

Вуличні двері
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венге темне
(ВТ1663)

біла

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 125 мм з притвором
Полотно - 102 мм, МДФ 16/16
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу
Ручка раздільна квадратна
iIlavio 2406 (Modus) хромова
Замки -  Securemme 2019/
двосистемний  моноблок
 Securemme 2433
Утеплювач - мінеральна вата
Регулятор притвору
Поріг з нержавіючої сталі
3 петлі, нічник
Поліуретановий
термоущільнювач

860/960*2050 
Короб - гнутий 2ступеневий
профіль, 125 мм з притвором
Полотно - 102 мм, МДФ 16/16
Торець полотна ламінований
плівкою ПВХ
Лиштва 90/20мм, прихованого
монтажу
Ручка раздільна квадратна
iIlavio 2406 (Modus) хромова
Замки -  Securemme 2019
 Securemme 2061
Утеплювач - мінеральна вата
Регулятор притвору
Поріг з нержавіючої сталі
3 петлі, нічник
Поліуретановий
термоущільнювач

Вуличні двері

Квартирні двері
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кварцит білий супер мат


