


 КАРО

3

Каро 1 Каро 2 Каро 3

Міжкімнатні двері Каро є  гар-
ним та сучасним доповнен-
ням будь-якого інтер’єру, які 
закцентують увагу на нату-
ральних рисах в дизайні.



 НЕО

Нео 1 Нео 2 Нео 3 Нео 4 Нео 5

Двері Нео є гарним варіантом для 
вашого дому чи офісу. Вони виго-
товляються з натурального дерева 
хвойних порід, покриті екологічно 
чистим шпоном дуба та оздоблені 
хромованими або чорними мол-
дингами, які підкреслять малюнок 
шпону.
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 СОЛО
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Соло 1 Соло 2 Соло 3 Соло 4



 ЛІОН

Ліон ПГ Ліон ПО
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Стримана вишуканість, гармонія та 
краса моделі Ліон створюють атмос-
феру затишку у вашій оселі. Бездо-
ганно виконане покриття максималь-
но розкриває красу кожної деталі. 



 ТІФАНІ
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Тіфані ПГ Тіфані ПО Тіфані ПОО Тіфані ПОО

Модель Тіфані відрізняють строгі лінії 
та вивірені форми, це вічна класика, 
яка займе гідне місце у вашому ін-
тер’єрі і буде прикрашати його дов-
гі роки. Двері виконані з натуральних 
матеріалів: масиву сосни та шпону 
дуба, рисунок якого буде завжди 
унікальним на кожному полотні.



 ОЛІВІЯ

Олівія ПГ Олівія ПО
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Олівія - модель, яка займає в нашо-
му асортименті абсолютно особ-
ливе місце.  Щоб створити цей ви-
шуканий дизайн, ми застосували 
весь досвід деревообробки, нако-
пичений за 15 років. 



 ОСКАР
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Оскар ПГ Оскар ПО

Дизайн моделі Оскар створений 
спеціально для дубового шпону. По-
тужні брутальні форми ідеально поєд-
нуються з виразною текстурою де-
ревини, максимально розкриваючи 
природну красу дерева. 



 МЕЛІТА

Меліта ПГ Меліта ПО
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Класика - це вічна тема, яка завжди 
буде актуальною. Гармонія та еле-
гантність - характерні риси класич-
ного напряму, а модель Меліта пре-
красно уособлює найкращі класичні 
традиції у дизайні дверних полотен.



 ФРАНЦІЯ
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Франція ПГ Франція ПО

Міжкімнатні двері Франція є уосо-
бленням кращих класичних традицій. 
Світлі відтінки та лаконічність у дизай-
ні надають особливого шарму. Двері 
мають чудові експлуатаційні характе-
ристики надійністі та шумоізоляції.



 МАКСІМА

Максіма ПГ Максіма ПО
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Міжкімнатні двері Максіма 
поєднали у собі сучасні від-
тінки і лаконічний дизайн та 
відмінно доповнять інтер’єр з 
яскравими акцентами.

Максіма ПОО



 ВІОЛА

13

Віола ПГ Віола ПО

Стриманість та прагматичність знайш-
ли своє відображення у моделі Віола. 
Чіткість горизонтальних ліній та кла-
сична стриманість її основні якості.



 ТУРИН

Турин ПГ Турин ПО Турин ПОО Турин ПООО

Модель Турин відмінно впишеться в ін-
тер’єри будь-яких розмірів, принося-
чи затишок і гармонію завдяки теплій 
кольоровій гамі. Якість даної моделі 
видно неозброєним поглядом. Масив 
сосни і шпон дуба дають можливість 
даними дверей прослужити довго, 
прикрашаючи вашу домівку.
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 МАДРИД
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Мадриді ПГ Мадрид 3 Мадрид 6 Мадрид 8

Моделі Мадрид характер-
на чітка геометрія, яка пе-
редає спокій і рівновагу. 
Скляні вставки довершують 
композицію полотна, допо-
магаючи зробити простір 
більш світлим і затишним.



 ГОРИЗОНТАЛЬ

Горизонталь 1

 Лаконічні, чіткі прямі лінії в мо-
делі Горизонталь створюють 
відчуття легкості та комфорту. 
Контрастні колірні рішення 
стануть візуальними акцен-
тами приміщення та допо-
можуть зонувати загальний 
простір.
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Горизонталь 2 Горизонталь 4Горизонталь 3



 ТВІНС
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Твінс ПГ Твінс ПО

Строгі прямі лінії утворюють геоме-
тричні фігури на поверхні двері. Так на-
роджуються стильні динамічні образи 
моделі Твінс. Різноманітність відтінків 
шпону дозволять вам реалізувати не-
ординарні ідеї в сучасних інтер’єрах.



 ТРОЯНА

Трояна ПГ Трояна ПО Трояна ПОО Трояна ПОГО
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 ДЕЛЬТА
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Дельта ПГ Дельта ПО

Міжкімнатні двері Дельта вирізняють-
ся яскраво вираженою текстурою 
дерева. Незважаючи на відсутність 
додаткових елементів крім вертикаль-
них дерев’яних вставок, дана модель 
здатна візуально збільшити простір.



 БАЗЕЛЬ

Базель 1 Базель 2

20

Модель Базель уособлює 
виважений стиль, водночас 
полотно має простий, але 
вишуканий та універсальний 
вигляд. 

Базель 4



 БАРІ
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Барі ПГ Барі 1 Барі 3 Барі 4

Гармонія та стиль вашої 
оселі залежить від вдало-
го поєднання елементів 
інтер’єру, модель Барі 
гарний варіант для про-
сторих дизайнів з світли-
ми стінами та темною під-
логою.



 ОРЛЕАН

Орлеан ПГ Орлеан 1 Орлеан 2 Орлеан 3

Простий і ненав’язливий дизайн мо-
делі Орлеан в поєднанні з натураль-
ними матеріалами і прямим склом 
дозволяє дверям даної колекції гар-
монійно вписатися в будь-які сучасні 
інтер’єри при оптимальному співвід-
ношенні ціни та якості.
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 СПЛІТ
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Спліт 1 Спліт 2 Спліт 3

Міжкімнатні двері Спліт є 
неймовірно стильним до-
повненням для будь-якого ін-
тер’єру, які підкреслять його 
дизайн та сучасність.



 РІО

Ріо 1 Ріо 2
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Модель Ріо є однією з най-
більш популярних серед між-
кімнатних дверей за рахунок 
універсального дизайну і 
практичності у використанні.

Ріо 3



 КОМБІ
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ВЕРОНА
Моделі Верона та комбі стильно та 
локанічно підкреслять інтер’єр Ва-
шої кімнати даруючи комфорт та за-
тишок. Дані моделі найкраще підхо-
дять стриманних дизайнів.



 ІРЕН
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 ЮТА
Моделі Юта та Ірен - це двері, які 
поєднали у собі стильність, ори-
гінальність та сучасні тенденції ди-
зайну. Міжкімнатні двері з вставка-
ми скла здатні додати родзинку у 
будь-який інтер’єр.
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 КОМБІ 

*вкриті 
натуральним 

шпоном

*надзвичайно
 високі
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ДВЕРІ ПРИХОВАНОГО 
МОНТАЖУ

*внутрішнє 
 відкривання
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