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Опис дверей

«Оптима» «Стандарт» «Преміум»

Рама
Камер - 4
Монтажна ширина - 60 мм

Камер - 4 
Монтажна ширина - 60 мм

Камер - 5 
Монтажна ширина - 70 мм 
Висота - 69 мм

Створка
Камер - 4  
Ширина - 92 мм 
Т-подібна

Камер - 4 
Ширина - 116 мм 
Т-подібна

Камер  - 5  
Ширина - 106 мм 
Т-подібна

Армування Армування - П-подібне 
Товщина - 1,5 мм

Армування - квадрат 
Товщина - 2 мм

Армування - квадрат 
Товщина - 2 мм

Поріг
Алюміній 
Термовставка 
Висота - 20 мм

Алюміній 
Термовставка 
Висота - 20 мм

Алюміній на пластиковій основі 
Висота - 30мм

Замки
Дверні замки «VORNE»  
з 4-ох точковим прижимом

Німецькі замки BKS або FUHR, 
з чотирьох точковим прижи-
мом, високого класу якості

Німецькі замки BKS або FUHR, 
 з чотирьох точковим прижи-
мом, високого класу якості

Петлі

Дверні 85KN. 
Навантаження до 80 кг  
Для дверей з міжкімнатної стулки.  
Регулювання у 3-ох площинах 
(по горизонталі +/-5мм,  
по висоті +5мм,  
притиснення +/-0,5мм).

Дверні 125KN.
Навантаження до 80 кг. 
Для стандартних дверей. 
Регулювання у 3-ох площинах 
(по горизонталі +/-5мм, по 
висоті +5мм, притиснення +/-
0,5мм).

Дверні IQ.
Навантаження до 160 кг. 
Для стандартних дверей. 
Регулювання у 3-ох площинах 
(по горизонталі +/-5мм,  
по висоті +5мм,  
притиснення +/-0,5мм)

Зварні кути
Підсилювач зварного кута  
для міцності та довготривалої 
експлуатації стулки

Підсилювач зварного кута  
для міцності та довготривалої 
експлуатації стулки

АРМУВАННЯ ЗВАРНІ КУТИ

УЩІЛЬНЕННЯ

ПЕТЛІ

ЗАМОК

ПОРІГ

В дверях використовується 
армування товщиною  
не менше 1,5 мм

Механічні з’єднання у 
зварних кутах забезпечують 

довговічність дверей

Німецькі замки забезпечують 
максимальний прижим стулки

Двохконтурне ущільнення 
захищає від протягів

Термовставка в порозі запобігає 
його промерзанню взимку

Німецькі петлі витримують 
навантаження 160 кг
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Ручка віконна 
MEDOS PLUTON

• білий
• коричневий

Ручка виготовлена  
із високоякісного матеріалу 
(алюміній). 
Виробник - Польща

Ручка віконна 
HOPPE Lima

• білий
• коричневий
• бронза

Міцність і екологічність ручці 
HOPPE надає 
спеціальний сплав алюмінію 
і латуні, з якого вона 
виготовлена. 
Виробник - Німеччина.

Ручка віконна 
HOPPE Atlanta 
Secustik

• білий
• коричневий
• бронза
• золото
• срібло

Протизламна віконна ручка 
німецької компанії.
Механізм продуманий таким 
чином, що в момент будь-яких 
зовнішніх впливів на вікно, 
спрацьовує внутрішній елемент 
між ручкою і штифтом і від-
бувається надійне блокування 
вікна зсередини.
Звуковий сигнал ручки про-
інформує вас про те, що вікно 
закрите, і ви можете відчувати 
себе в безпеці.

Ручка віконна 
з ключем

• білий
• коричневий

Алюмінієва зламостійка 
віконна ручка з порошковим 
покриттям.

Ручка віконна 
ROTO SWING

• білий
• коричневий
• бронза

Ручка Roto Swing додасть 
вишуканість віконної 
конструкції і підкреслить Вашу 
індивідуальність. Незвичайна 
форма - головна відмінна риса 
ручки RotoSwing.

Віконна ручка 
GRIFFOLIVE 
зовнішнього  
відкривання

• білий
• коричневий

Спеціальна віконна ручка 
GRIFFOLIVE вирізняється своєю 
витонченою формою. Вузька 
форма ручки використовуєть-
ся в першу чергу для вікон та 
балконних дверей, які відкри-
ваються назовні.

Додаткові елементи віконної 
та дверної фурнітури

Віконні ручки



20

Додаткові елементи віконної  
та дверної фурнітури

Дверні ручки

Гарнітур нажимний 
дверний 28/92 мм

• білий
• коричневий

Гарнітур витовлений  
з надійного сплаву металів. 
Зручність та легкість  
у викорстанні надає 
спеціальний підпружинений 
механізм роботи ручки.

Гарнітур нажимний 
MEDOS PLUTON 
28/92 мм

• білий
• коричневий
• бронза
• золото
• срібло

Нажимний гарнітур PLUTON 
являє собою комплект 
алюмінієвих ручок на довгій 
планці.
Має підпружинений механізм 
для самоповернення ручки.  
Виробник Польща

Ручка офісна 
прямокутна

• білий
• коричневий

Ручка офісна пряма 
на кронштейнах

• білий
• коричневий
• нікель

Ручка офісна 
трикутна

• білий
• коричневий

Ручка офісна 
(кріплення під 45°)

Нержавійка
Ручка під 
замовлення.

Унікальна ручка за своїм 
виглядом та якістю.
Довжина ручки може бути від 
500 мм до 1400 мм.
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Додаткові елементи віконної 
та дверної фурнітури

Дотягувачі дверні

Дотягувач  
GEZE TS 1000

• білий
• коричневий

Дотягувач дверний GEZE TS 100C, розміщений зверху, підхо-
дить для одностулкових дверей із шириною стулки до 950 мм. 
Є можливість регулювання швидкості закриття та гідравлічного 
кінцевого упору. Шляхом простого повороту кронштейна під-
шипника можна регулювати змінне зусилля закривання (два 
значення). Спеціальне встановлення: GEZE TS +1000 з фіксую-
чою важеля тягою має регулювання кута фіксації.

Дотягувач 
GEZE TS 2000

• білий
• коричневий

Дотягувач GEZE TS 2000V BC призначений для дверей вагою 
від 60 до 100 кг і шириною до 1250 мм. Дотягувач TS +2000 NV 
з регульованою силою закривання і регульованою швидкістю 
закривання. Регулювання кінцевого дотягування здійснюється 
за допомогою важільної тяги.

Дотягувач 
RYOBI

• білий
• коричневий

Дотягувач Ryobi 9903 STD використовується на зовнішніх  
і внутрішніх дверях вагою до 65 кг, і шириною стулки до 965 мм.
Виготовлений з литого алюмінію, що пройшов процедуру 
високоточної підгонки кожної деталі - це основний елемент 
доводчика. Є можливість регулювання швидкості закривання 
двері і кінцевого дожима. Клас потужності регулюється  
і дорівнює, відповідно стандарту EN 1154, 2/3. Підтримка двері 
відкритої на 180 °. Ryobi 9903 STD за любої погоди і в межах 
(від -. 20 ° С до + 45 ° С) покаже відмінні результати без збоїв, 
а це говорить про можливість установки вироби на фасадні 
двері. Ресурс механізму розрахований на 500 000 повних 
циклів. Габаритні розміри: 178х41х64.5 мм.

Додаткові елементи

Дитячий замок 
безпеки

• білий
• коричневий

Дитячий блокуючий замок на вікна BSL.
Замок служить для захисту від небажаного відкривання дітьми 
металопластикових вікон.
У той же час залишається можливість при закритому замку 
використовувати стулку в режимі провітрювання.

Віконний  
провітрювач

• білий
• коричневий

Віконний провітрювач ЕКСПЕРТ є притоковий пристрій для 
постійної вентиляції і призначений для забезпечення житлових 
та нежитлових приміщень свіжим повітрям. Такий провітрювач 
можна встановлювати у віконні рами різних розмірів  
в квартирах, котеджах, офісних будівлях. Віконний провітрювач 
позбавляє від необхідності відкривання вікон, зберігаючи при 
цьому доступ свіжого повітря без протягів і вуличного шуму.
Спеціально розроблена конструкція провітрювача робить 
його використання зручним, а вбудований пиловий фільтр 
забезпечує надходження чистого повітря в приміщення

Віконний  
провітрювач 
Renson

• білий
• коричневий

Притокова щілина вентиляція Ренсона Аеровент (Бельгія) — 
система, що забезпечує доступ повітря в приміщення при 
закритому вікні. Монтується у верхній частині рами віконної 
конструкції. Завдяки провітрювачі гарантується доступ свіжого 
повітря в приміщення, де людина зазвичай проводить більшу 
частину дня. Тому важливість кількості та якості повітря  
в робочих і житлових приміщеннях не можна недооцінювати.
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Характеристики WDS 8 Series

Опіртеплопередачі R 1.45 м² C/Вт

Монтажна ширина 82 мм

Кількість камер 6

Контур ущільнення 3

Армування Квадрат 1,5 мм

Найбільша товщина 
склопакета

44 мм

Фурнітура WINKHAUS aktivPilot

Дизайн стулки
Одно площинна стулка і 

високий глянець поверхні 
надають вікну вишуканості

Характеристики WDS 7 Serie

Опіртеплопередачі R 1.08 м² C/Вт

Монтажна ширина 70 мм

Кількість камер 6

Контур ущільнення 2

Армування 
П - подібне,  

товщиною 1,5 мм

Найбільша товщина 
склопакета

40 мм

Фурнітура WINKHAUS aktivPilot

Дизайн стулки
Плавні заокруглені лінії 

стулки і рами

Профільні системи
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Характеристики WDS 400

Опіртеплопередачі R 0,81 м² C/Вт

Монтажна ширина 60 мм

Кількість камер 4

Контур ущільнення 2

Армування П-подібне

Найбільша товщина 
склопакета

32 мм

Фурнітура Vorne, WINKHAUS proPilot

Дизайн стулки класична

Характеристики WDS 500

Опіртеплопередачі R 0,89 м² C/Вт

Монтажна ширина 70 мм

Кількість камер 5

Контур ущільнення 2

Армування 
П-подібне,  

товщиною 1,2 мм

Найбільша товщина 
склопакета

40 мм

Фурнітура WINKHAUS proPilot

Дизайн стулки класична

Профільні системи
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Вікна КВЕ — ідеальний варіант для сучасної оселі, 
вони відповідають найвищим вимогам якості  

і мають безперечні переваги.

Характеристики KBE 70 ST KBE 88
Опіртеплопередачі R 0,8 м² C/Вт 0,91 м² C/Вт

Монтажна ширина 70 мм 88 мм

Кількість камер 5 6

Контур ущільнення 2 2, можливість установки 
середньої лінії ущільнення

Армування П-подібне, товщиною 1.2мм П-подібне, товщиною 1,5мм

Найбільша товщина склопакета 40 мм 54 мм

Фурнітура WINKHAUS aktivPilot WINKHAUS aktivPilot

Дизайн стулки Сучасний дизайн зі скошеними видими крайками Сучасний дизайн зі скошеними видими крайками

Особливість (перевага) Екологічна рецептура greenline (без свинцю!) Екологічна рецептура greenline (без свинцю!)

TROCAL 76 AD
Система з зовнішнім 
ущільненням та монтажною 
шириною 76 мм.

DE-LUX 60
4-камерна профільна система  
з покращеними теплотехнічними 
характеристиками

Характеристики
Опіртеплопередачі R 0,91 м² C/Вт

Монтажна ширина 76 мм

Кількість камер 5

Контур ущільнення 3

Армування П-подібне, товщиною 1,2 мм

Найбільша товщина склопакета 48 мм

Фурнітура WINKHAUS aktivPilot

Дизайн Витончений дизайн  
у строгому класичному стилі

Особливість (перевага) Екологічна рецептура 
greenline (без свинцю!)

Характеристики
Опіртеплопередачі R 0.71 м² C/Вт

Монтажна ширина 60 мм

Кількість камер 4

Контур ущільнення 2

Армування L-подібне,  
товщиною 1,2мм

Найбільша товщина  
склопакета 32 мм

Фурнітура Vorne

Дизайн класичний

Профільні системи
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Вітраж — декоративний елемент в прикрашенні вікон  
з дійсно декоративною метою, або як захід, коли необхідно 
приховати невдалий вид з вікна, (наприклад, глуху стіну су-
сіднього будинку, в проємі 2-3 метри між будівлями).
Існує декілька технологій створення вітражів:
Класичний вітраж — це вітраж, створений за наступними 
техніками (технологіями)- власне класичний вітраж та ві-
траж Тіфані.
Псевдовітраж — це вітраж, створений за наступними тех-
ніками - псевдо вітраж плівковий та псевдо вітраж контур-
ний, чи як його ще називають «CAD - RAM» вітраж.
Техніка, за якою створювалися вітражі ще два століття 
тому, сьогодні носить назву класичної, чи традиційної.  
У ній застосовували свинцевий двотавровий профіль, який 
скріплював один з одним шматки кольорового скла.
Зараз разом із традиційною застосовується техніка виготов-
лення вітражів, названа ім’ям її творця - американця Луї К. 
Тіффані. Малюнок вітража складається із багатьох кусочків 
художнього скла. Ці клаптики скла для майбутнього вітража 
обгортають мідною фольгою, а потім пропаюють оловом. 
Плівковий псевдовітраж — виготовляється шляхом на-
несення на лист прозорого скла різнокольорових плівок. 
Після цього приклеюється стрічка чи свинцевий профіль,  
які імітують паяний шов.
На сьогоднішній день найбільш поширеним є контурний 
псевдо вітраж, що виготовляється за новітньою технологі-

єю англійської компанії CRI («Creative Resins International») 
та Cad Ram .
Ескіз майбутнього вітражу проектується у векторних про-
грамах, вибравши з каталогу готовий зразок або спільно  
з дизайнером розробивши індивідуальний проект, відпо-
відний по стилю та гамі саме Вашому інтер’єру.
В якості основи використовується прозоре, матове, орга-
нічне, фарбоване (лакобель), гартоване скло, триплекс, 
дзеркало будь-якої товщини а також поліроване дерево, 
плити МДФ, керамічна плитка, полікарбонат та інший плас-
тик або будь-яка плоска поверхня.
Двокомпонентна полімерна суміш, з якої наноситься кон-
тур, може бути чорного, золотого, прозорого та інших ко-
льорів і наводиться на поверхню спеціальним обладнанням 
(контурним станком ЧПУ (станок з числовим програмним 
управлінням)) по векторному напрямку, а утворені ділянки 
між контурами вручну заповнюються кольоровими дво-
компонентними фарбами-полімерами на акриловій основі, 
що не вимагають випалу і тверднуть за рахунок хімічної ре-
акції. Після висихання на поверхні залишається рельєфний 
декор з міцного полімеру, що має високу адгезію до скла, 
стійкий до перепаду температур, атмосферних явищ, уль-
трафіолетового випромінювання і механічного впливу. Такі 
вітражі можна використовувати як усередині приміщен-
ня  — в інтер’єрі, так і назовні — в екстер’єрі.
Максимальний цільний розмір вітражу становить 
1500×2800 мм.
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«Сатинення» скла 
«Сатинення» (піскоматування скла) — це технологія художньої обробки скла, полягає в тому, що ма-
тування виконується з допомогою потоку повітря з піском під дуже великим тиском. Регулюючи тиск 
і змінюючи зернистість піску, розпиленого на поверхні скла, можна отримати різну ступінь повного 
матування. Оптичні властивості скла, обробленого даним методом такі, що світло, проходячи крізь 
нього розсіюється, в результаті чого скло пропускає світло, однак стає майже непрозорим. Матувати 
можна різне за властивостями скло - прозоре, тоноване , дзеркальне, триплекс.

Візерункове скло
Візерункове скло — (декоративне, рифлене, фігурне, орнаментне) — скло, з однієї сторони якого  
(іноді з обох) відпресовано візерунок. Застосовується для скління вікон і дверей з небажаною прозо-
рістю при збереженні оптимальної світлопроникності. 

Граніт бронза

Пунто бронза

Гранті білий

Пунто біле

Дельта бронза

Кризет

Дельта біла

Сатин
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Вітраж бевел
Bevel (скол, фацет) - фацетні скляні елементи виготовляються зі скла, товщиною 5 мм з фацетною 
(знятою під кутом) кромкою товщиною 1,5мм. В залежності від обробки вони можуть бути прозорі або 
матові. Фацети клеять на скло за допомогою спеціального клею, зміцненого УФ променями. Фацети 
добре поєднуються зі свинцевою віражною стрічкою - саме за допомогою таких елементів можна 
створювати окремий вітраж, чи збагачувати, надавши блиску уже створений.
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Шпроси — це декоративний елемент, плетіння усередині склопакета. Утворюючи 
в ньому певний візерунок, шпроси надають вікну більш естетичного вигляду. В 
наших вікнах ми використовуємо шпроси — декоративні планки з алюмінію, які 
встановлюються всередині склопакета та кріпляться статично до дистанційної 
рамки. Ми пропонуємо шпроси шириною 8, 18, 26мм, золотого, білого, корич-
невого кольорів, а також ламіновані шпроси шириною 18, 26мм. Шпроси можна 
встановлювати, як в однокамерні, так і в двокамерні склопакети. Шпроси виго-
товляють прямими і фігурними, вигнутими — у вигляді дуги або кола- або інших 
форм. Прямі шпроси між собою можна з’єднувати під різними кутами, складаючи 
різні фігури і тим самим розділяючи склопакет довільним способом — симетрич-
но або асиметрично.  Мінімальна відстань від шпросу до скла становить 3мм.

Іноді, коли шпрос встановлений у відкривний елемен — створу вікна чи двері, є клі-
єнти , які чують звук, що їх дратує - вібрацію шпросу — удар шросу до скла. Для уник-
нення такої ситуації, з погодження клієнта, на шпрос кріпиться спеціальна антивібра-
ційна кліпса. Антивібраційна кліпса — це елемент сферичної форми, виготовлений 
з прозорого поліуретану, що пом’якшує удар та гасить звук. Антивібраційні кліпси 
легко встановлюються на будь-яку гладку поверхню, вони не відклеюються, не тріс-
кають, зберігають свої властивості протягом тривалого часу експлуатації. 

Також для уникнення провисання чи іншої деформації шпроса в вікні — 
ми рекомендуємо кріпити шпрос 8 мм до дистанційної рамки через 
кожні 1100 мм, шпрос 18 мм через кожні 1600 мм, кріплення шпроса  
26 мм на великих шибах розглядається індивідуально. 

Варто знати, що шпроси погіршують теплоізоляційні властивості вікна 
в середньому на 10-15%, оскільки вони є додатковим провідником хо-
лоду. Про це свідчить невеликий конденсат, який іноді з’являється на 
вікнах біля шпросів. 

Вікна зі шпросами в наш час користуються великою популярністю, 
оскільки вони додають індивідуальності вікну, підкреслюючи особли-
вість інтер’єру та екстер’єру.
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Комфорт і оригінальність мають багато вимірів. В сучасному житті є безліч можливостей стоворити 
навколо себе комфортне середовище і одним з його елементів можуть бути стильні розсувні вікна 
для вашого дому.   Бездоганна якість і досконала конструкція дозволяють створювати оригінальні 
рішення, що задовольняють вимогам найвибагливіших клієнтів. Такі конструкції оптично збільшують 
приміщення та створюють у ньому оптимальне освітлення. Наші кімнати стають частиною саду чи 
парку, а тераси і балкони вливаються у житловий простір.

Найкращим рішенням для облаштування сучасних приватних будинків і квартир з індивідуальним 
дизайном є портальні металопластикові конструкції. Так як тільки такі системи дозволяють не об-
межуватись стандартними розмірами, а дозволяють розширювати їх до дуже “значних”, і одночасно 
економити внутрішній простір.

Унікальність портальних конструкцій:
• неповторний дизайн та сучасний стиль
• економія простору
• теплозбереження та шумоізоляція
• велика кількість сонячного світла
• довговічніть

Розсувні вікна — портальні конструкції

Розсувні вікна — портальні конструкції
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Паралельно-розсувна фурнiтура GU-966/150 OZ 
Оптимальне рішення для середніх елементів з стулками вагою до 130 кг! 

Прості рішення складних проектів – це паралельно-розсувні системи з фурнітурою GU. Паралельно-
розсувна фурнiтура GU-966/150 OZ забезпечує найвищу точність для невеликих і середніх за роз-
міром металопластикових вікон. Механізм замикання OZ немає ножиць з примусовим керуванням, 
стулку потрібно прижимати з прикладанням сили. При закриванні вікна, нижня частина стулки ав-
томатично заїджає на спеціальні планки (розплати) які дозволяють стулці перебувати в положенні 
«провітрювання».

Паралельно-розсувна фурнiтура GU-966/150 mZ. 
Для середніх і важких елементів з стулками вагою до 150 кг 

Паралельно-розсувна фурнiтура GU-966/150 mZ є оптимальним рішенням для металопластикових 
вікон та засклених дверей з стулками вагою до 150 кг. Механізм замикання mZ має ножиці з примусо-
вим керуванням для забезпечення максимального комфорту і надійної роботи великих стулок вікон. 
Ножиці з примусовим керуванням при закритті вікна притягують стулку по всій ширині, а при відкри-
ванні - відтискують її. Висока якість фурнітури гарантує довготривалу безвідмовну роботу.

Паралельно-розсувні системи Vorne

Паралельно-розсувні системи Vorne призначені для ПВХ конструкцій, з великою площею відкриван-
ня, таких як балкони, тераси і т. п. Ця система фурнітури забезпечує відкривання (зміщення) стулки 
паралельно рамі, а також переклад стулки в відкидне положення.  Система проста в обслуговуванні, 
має надійні елементи замикання.

Технічні характеристики: G.U-966/150 оZ

Максимальна вага, кг до 130

Ширина стулки FFB, мм 640 – 1600

Висота стулки FFН, мм 700 – 2350

Вихід ств. щодо рами, мм 118

Технічні характеристики: G.U-966/150 mZ

Вага стулки, кг до 150

Ширина стулки, мм 720 – 1600

Висота стулки, мм 820 – 2370

Вихід ств. щодо рами, мм 118

Одностороння ручка G.U mZ Одностороння ручка G.U mZ, 
з профільним циліндром.

Двустороння ручка G.U mZ, 
з профільным циліндром.

Розсувні вікна — портальні конструкції
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Переваги використання розсувної системи з фурнітурою Vorne (Туреччина):
• прекрасна термо- і звукоізоляція;
• надійність проти злому;
• допустима висота стулок від 450 до 2200 мм, ширина - від 540 до 1550 мм;
• максимальна вага стулки - 130 кг.
• білий або коричневий колір декоративних накладок;
• можливість виготовлення двостулкових конструкцій.

Гармошки

Розсувна система типу «Гармошка» стане прикрасою як класичногоого, так і ультрасучасного 
інтер’єру. Така система ідеально підходить підходить для альтанок, терас, басейнів, офісів, квартир, 
котеджів.

Всі складні стулки зсуваються вбік, утворюючи вузький пакет: житлова кімната і сад утворюють но-
вий, близький до природи високо-комфортний життєвий простір. Складні двері гармошка являють 
собою поєднання розсувних і складних частин: дверні полотна складаються як гармошка в пакет, 
який легко переміщується у бік і злегка виступає всередину або назовні. При цьому цей пакет можна 
зафіксувати в будь-якому місці дверного отвору за допомогою спеціальних планок.

Розсувні вікна — портальні конструкції




