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безпека
та краса
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Двері:
стильні, надійні та сучасні
дверні заповнення на основі HPL-панелей
Використання ламінованих панелей з матеріалу
високої щільності (HPL) дає змогу перетворити
звичайні металопластикові двері на справжній
шедевр. Завдяки інноваційній технології ми
маємо змогу зберегти всі ключові переваги
ПВХ-конструкції — і при цьому значно розширити
перелік доступних дизайнерських рішень.
Заповнення на основі HPL-панелей виглядають
просто бездоганно — при цьому їх колір та конфігурацію можна підбирати відповідно до дизайну
фасаду чи інтер’єру. Крім того, використання
HPL дає змогу зберегти такі важливі властивості
дверей як енергоефективність, надійність та захист
від спроб зламу.
Представляємо лінійку сучасних ПВХ дверей:
Termo COMFORT
Termo PREMIUM
Termo EXCLUSIVE
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дверний
пвх профіль
Віконда Термо
з висотою рами
77 мм
Колір основи
під колір дверей

надійні протизламні
замки: hookLock М2,
autoLock AV3 та
blueMatic EAV3 від
Winkhaus
або стандартні
дверні на вибір

матовий метал
та лаконічні форми
— це дизайнерська
фурнітура

COSMO Therm HPL/HD.
Cкладаються з пластику (HPL)
товщиною 2,0 мм, декорованого
плівкою, і наповнювача
з екструдованого
пінополістиролу (XPS).
аплікація INOX
металеві декоративні
аплікації у сучасному
стилі.
Склопакет
шліфовані грані
та загартоване скло.
Доступне декоративне
заповнення.

дверні петлі від
Європейського
виробника.
Ідеальний дизайн
та якість
Simonswerk RB
Wala Inox

на зразку представлена
модель Тermo EXCLUSIVE
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Анатомія дверей:
деталі досконалої комплектації
Компанія Віконда пропонує три
варіанти сучасних дверей з інноваційним HPL заповненням, на основі
профільної системи Віконда Термо:
Termo COMFORT
Termo PREMIUM
Termo EXCLUSIVE

Termo COMFORT

Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE

товщина заповнення

40 мм

54 мм

76 мм

стандартний поріг

20 мм

20 мм

20 мм

ручка

Medos: Handle DUBLIN35
+ Handle DUBLIN35

Medos: Handle DUBLIN35
+ Pull handle DUBLIN35

Medos: Handle DUBLIN35
+ Pull handle PR

петлі

Wala Inox нержавіюча

Simonswerk RB Inox нержавіюча

Simonswerk RB Inox нержавіюча

замки*

hookLock М2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

hookLock М2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

hookLock М2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

рівень безпеки
(стандарт RC)

до RC 2

до RC 2

до RC 2

тип заповнення

HPL–панель під штапік

HPL–панель з односторонньою
вклейкою

HPL–панель з двосторонньою
вклейкою

*комплектації додатковими елементами замків представлені у загальній таблиці стор. 9
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Детальний опис відмінностей між трьома типами заповнення дверної стулки HPL–панелями: під штапик,
з односторонньою вклейкою, з двосторонньою вклейкою.
На наступній сторінці продемонстровані повноцінні двері різних комплектацій з внутрішньої та зовнішньої
сторони приміщення.
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Termo COMFORT

Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE

HPL-панель розміщується
всередині Т або Z стулки,
вклеюється в неї та зсередини
приміщення фіксується
штапиком. При цьому сам
профіль дверної конструкції
лишається видимим.

HPL-панель наклеюється на Z
стулку ззовні, повністю приховуючи профіль.
Двері виглядають більш досконало та лаконічно — адже на
виду залишається лише ламінована панель. Зсередини профіль
дверної конструкції лишається
видимим.

HPL-панель наклеюється на Z
стулку як ззовні, так і зсередини. Це забезпечує органічне
поєднання дверей і з фасадом,
і з інтер’єром. Робить їх максимально енергоефективними
та привабливими.

Візуальні відмінності
при різних типах заповнення
дверного полотна HPL-панелями

Termo COMFORT
Termo PREMIUM
Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE/PREMIUM

Termo COMFORT

Termo EXCLUSIVE

Termo COMFORT/PREMIUM
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Двері з HPL панелями у заповненні можуть бути укомплектовані різними типами
протизламних замків від Winkhaus: hookLock М2, autoLock AV3, blueMatic EAV3
(більш детально про кожен на стор. 32). Доповнення і можливості комплектації
циліндрами та ручками представлені у таблиці:

Механічні циліндри

Доповнення

hookLock М2

autoLock AV3

blueMatic EAV3

keyTec X-tra

+

+

+

keyTec N-tra

+

+

+

keyOne X-pert

+

+

+

контактор центрального ригеля

+

+

+

антизрізи

+

+

+

контактор ікловидних гаків

+

+

система «День-Ніч»

+

+
+

Сканер відбитку
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Дверні ручки (стандартна
комплектація)

DUBLIN 35

Офісні ручки (стандартна
комплектація)

модель SS
модель PR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Medos Dublin 35 «ручка курця»

Дизайнерські ручки

під замовлення

Ручки з електронікою

під замовлення

досконалий
фасад
Двері з заповненням на основі HPL-панелей не лише
досконало виглядають зовні — а й чудово вирішують
всі покладені на них завдання:
• Широкий вибір відтінків та дизайнів дає змогу
підібрати двері, що гармонічно поєднаються
з будь-яким фасадом.
• Лаконічні форми роблять конструкцію стильною
та сучасною.
• Універсальна конфігурація та розмаїття
дизайнерських рішень роблять двері
з HPL-заповненням оптимальним вибором
як для класичних будинків, так і для сучасних
архітектурних форм.
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Серія дизайнів: лінії
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Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE
модель L04

модель L05

модель L07

Серія дизайнів: лінії
Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE
модель L10

модель L11

модель L13

13

Серія дизайнів: лінії
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Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM

Termo PREMIUM
модель L14

модель L16

модель L17

Серія дизайнів: лінії
Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE
модель L22

модель L23

модель L01
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лаконiчний
дизайн
Двері з заповненням на основі HPL-панелей
в дизайні серії Лінії — точно мають всі
шанси стати сучасним бестселером
нашої лінійки!
Досконале візуальне рішення до будьякого стилю сучасного інтер’єру. А сталеві
елементи на полотні формують відчуття
безпеки та надійності.
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Серія дизайнів: вертикаль
Termo COMFORT

Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE
модель V01

модель V09

модель V05
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Серія дизайнів: вертикаль
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Termo COMFORT

Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM
модель V10

модель V11

модель V12

Серія дизайнів: вертикаль
Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE

Termo EXCLUSIVE
модель V20

модель V27

модель V29
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Серія дизайнів: вертикаль
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Termo EXCLUSIVE

Termo COMFORT

Termo EXCLUSIVE
модель V30

модель V32

модель V19

стильний
Органічно вписати металопластикові двері
в інтер’єр сучасного будинку чи квартири —
завдання непросте. Для розв’язання цієї задачі
у пригоді стануть двері з заповненням на основі
HPL-панелей:
• Ламінована панель виглядає максимально
органічно та привабливо.
• Широкий вибір відтінків дає змогу підібрати
двері до будь-якої кольорової гами.
• Завдяки тому що дизайн дверей можна обрати
з багатьох варіантів, конструкція без зайвих зусиль
вписується до абсолютної більшості інтер’єрних
рішень.
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стильний
Лаконічні дизайни у поєднанні зі стриманим сірим, чорним
або темно–шоколадним кольором ламінації оптимальний
вибір для сучасного стилю в інтер’єрі.
Зазначені кольори не мають тактильної текстури дерева,
приємні на дотик. Доповнення сталевими елементами
та скляними вставками — наш вибір 2021.
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Серія дизайнів: горизонталь
Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM

Termo COMFORT
модель H01

модель H03

модель H04
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Серія дизайнів: горизонталь
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Termo PREMIUM

Termo PREMIUM

Termo COMFORT
модель H07

модель H10

модель H09

Серія дизайнів: радіус
Termo PREMIUM

Termo COMFORT
модель R02

модель R03
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Серія дизайнів: радіус
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Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE
модель R04

модель R05

модель R06
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Серія дизайнів: квадрат
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Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE

Termo COMFORT
модель S01

модель S03

модель S13

Серія дизайнів: квадрат
Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM

Termo PREMIUM
модель S19

модель S20

модель S22
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Серія дизайнів: квадрат
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Termo PREMIUM

Termo EXCLUSIVE

Termo PREMIUM
модель S24

модель S23

модель S25

комерцiйна
нерухомiсть
Поєднання високих показників
зносостійкості та сучасний
лаконічний дизайн робить
двері з HPL-панелями вдалим
варіантом для встановлення
у приміщеннях комерційного
призначення.
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Фурнiтура
для сучасних
дверей
Використання HPL-панелей у якості дверного
заповнення жодним чином не обмежує замовника
у виборі фурнітурного механізму.
Двері можуть бути укомплектовані будь-якою
сучасною фурнітурою з високими показниками
безпеки та ергономіки — а завдяки додатковим
елементам користуватися дверима буде
ще зручніше!
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Фурнітура
для сучасних
дверей
замки від Winkhaus
Комплектація дверей з HPLпанелями у заповненні передбачає
встановлення протизламних
замків:
hookLock М2
autoLock AV3
blueMatic EAV3 (має можливість
підключення електроприводу
та систем автоматики)
Усі три замки підходять
для встановлення циліндрів
стандарту:
DIN 18252
DIN EN 1303

Особливості безпечного замка
типу: hookLock М2

Особливості безпечного замка
типу: autoLock AV3

Замок з 3-ма точками замикання
та масивними ригелями для вхідних
дверей.

Замок autoLock AV3 з автоматичним
багатоточковим замиканням з кликами
для вхідних дверей.

• 3-й клас безпеки, придатний для встановлення у протизламних конструкціях класів WK2 —
WK3 (DIN EN 1627-30)
• 2 масивних ригелів з загартованої сталі з хромовим покриттям
• ригелі активуються двократним повертанням
ключа у циліндрі, не можуть бути відтиснуті
окремо або разом — двері відкриваються лише
повертанням ключа
• касета замка закрита з усіх боків
• відповідні планки з вбудованою функцією
регуляції притискання та додатковою фіксацією
кликом у рамі.
В закритому положенні клик притискає планку
до рами й не дає її вирвати

• замок оснащений магнітним датчиком на рамі, що
забезпечує автоматичне замикання за допомогою
магнітних імпульсів.
• два міцні сталеві клики повністю входять у
відповідні планки, забезпечуючи міцне з’єднання
стулки й рами. Сила, яка притискає стулку до рами,
рівномірно розподіляється по всій висоті дверей
• 3-й клас протизламності за DIN 18251-3 (клас A в
системі VdS)
• елементи ущільнювача замка AV3 забезпечують
наявність динамічного контактного тиску.
• замок може бути оснащений електроприводом та
перемикачем на денний режим (функція OneTouch)

Особливості безпечного замка
типу: blueMatic EAV3
Замок blueMatic EAV3 з автоматичним
багатоточковим замиканням з кликами
та можливістю підключення електроприводу для вхідних дверей.
• автоматична система з багатоточковим замиканням, розроблена за принципом механічного
замка autoLock AV3. Система зручно відмикається
натисканням кнопки за допомогою електричного
механізму
• 3-й клас протизламності за DIN 18251-3
(клас A в системі VdS)
• замок з електроприводом дозволяє масивним
кликам та ущільнювальним елементам автоматично захоплювати планку (зачеп) при замиканні
дверей
• клики, ущільнювальні елементи й планка втягуються всередину замка натисканням кнопки, миттєво відкриваючи доступ через замкнені двері
• замкнені двері можна легко відкрити за допомогою пульту дистанційного керування або внутрішньої системи зв’язку
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Фурнітура
для сучасних дверей

Фурнітура для сучасних дверей
електронні смарт системи. Ваш відбиток — ключ

дверні петлі
Комплектація дверей з HPL-панелями
у заповненні передбачає встановлення
двох типів петель:
Wala Inox та Simonswerk RB Inox
Wala Inox

Simonswerk
RB Inox

Simonswerk пропонує шарнірну
систему з кулаковою конструкцією
для вхідних дверей PVCu.
Перевірену технологію шарнірного
з’єднання кулака можна використовувати з усіма звичайними профілями,
не порушуючи площину ущільнення.
Вантажопідйомність до 120 кг, зручне
3D регулювання, швидкий та ефективний
монтаж завершують переваги, які пропонує
ця нова система петель.
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Сканер відбитку
Вбудований сканер пальців замінює звичайні клавіші з неперевершеною зручністю.
Блок управління надійно розміщується та
економить простір у дверному полотні.

Кодований доступ
Клавіатура ekey home integra встановлюється
безпосередньо у дверному полотні або в стіні
біля дверей. Видно лише ультраплоський декоративний елемент.

Легко. Ви можете відкрити двері лише одним «пальцем»
та самі визначаєте кому надати доступ.
Комфортний. Ваш ключ завжди «під рукою». Інтелектуальне програмне забезпечення навчається при кожному використанні та розпізнає ріст дитячих пальчиків або
зміни звичок користувачів.
Точно. Ваш унікальний відбиток пальця безпечніший,
ніж ключ, який можна вкрасти або загубити.

Система сумісна з усіма електричними сошниками та моторними замками. Кабель передає зашифрований сигнал
розмикання на електронне реле. Реле посилає імпульс
розмикання на замок двигуна. Системою не можна
маніпулювати зовні.

Маніпуляції системою ззовні неможливі. Сканери, як
правило, поєднані з інтерфейсом через Bluetooth (BT).
Сканер пальців програмується та управляється за
допомогою смартфона або планшета (Apple/Android).

Він відкривається шляхом введення коду, який можна вибрати з чотирьох до десяти цифр. Шестизначний код дуже
безпечний і легко запам’ятовується.
Можна запрограмувати до 99 кодів. Це означає, що кожен
користувач може отримати власний код доступу, наприклад, код прибирального персоналу. І такі коди можливо
видалити будь-коли.

Безпека з циліндрами WINKHAUS
			
Стандартний циліндр
			
має захист від скану			
вання та свердління
			
та два сталевих 		
			
штифта. Його можна
		
зафіксувати з обох сторін,
тобто навіть якщо ключ знаходиться з одного
боку дверей, їх можна відкрити або закрити, а
з іншого боку залишаючи двері заблокованими.

			
Циліндр із високим рівнем
			
безпеки з тривимірним запа			
тентованим захистом від
			
сканування та свердління,
		
а також особиста картка безпеки. Картка служить важливою легітимної формою після
ключа, що дозволяє легко фіксувати його, а спосіб перестановки циліндрів запобігає згинанню та розбиванню
ключа або ключа sels. Ключ можна зафіксувати з обох
сторін. А симетричний оборотний ключ можна легко
вставити в циліндр.

Фурнітура
для сучасних дверей

Офисні ручки,
доступні розміри

ручки до вхідних дверей
Стандартна комплектація дверей з HPLпанелями у заповненні передбачає
встановлення ручок натискного зразка
та офісного типу:
Medos Dublin 35
Medos офісна ручка
але вибір необмежений стандартними
варіантами. Під замовлення доступні
будь–які ручки наведені у каталозі.
Широкий вибір палітри та форми.

DUBLIN 35

модель SS
діаметр 30 мм

модель PR
діаметр 30 мм

Доступні розміри:
500 мм
800 мм
1000 мм
1400 мм
1800 мм

Доступні розміри:
500 мм
800 мм
1000 мм
1400 мм
1800 мм

DUBLIN 35
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Дизайнерські
ручки під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів
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Дизайнерські
ручки під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів
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Дизайнерські
ручки під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів
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Дизайнерські
ручки під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів

M1100 Z
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Дизайнерські
ручки під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів

DQS 2
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Ручки з електронікою
під замовлення
для комплектації дверей цими ручками
потрібно звернутися до менеджера з продажів

Представлені у каталозі моделі ручок не є повним списком
можливих варіантів. Запитайте у менеджера про всі моделі,
та фурнітурні можливості дверей з HPL–панелями у заповненні
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Якiсть
понад усе
Лише за умови суворого дотримання технології
виробництва двері з HPL-заповненням матимуть
всі свої переваги — бездоганний зовнішній
вигляд, високу міцність, стійкість до спроб зламу
та проявів вандалізму тощо. Працюючи з HPLпанелями, ми:
• Використовуємо сучасне обладнання з високим
ступенем автоматизації, що зводить до мінімуму
вплив людського фактора.
• Застосовуємо інноваційні технології, що дозволяють підвищити якість збирання дверей, в
тому числі — звести до мінімуму товщину зварних
швів.
• Ретельно контролюємо якість преміум продуктів — як на ключових етапах виробництва, так і
перед відправленням замовнику.
Використання європейських стандартів сучасного
конвеєрного виробництва дає нам змогу робити
дійсно бездоганні двері, якість і надійність яких
ми підтверджуємо гарантією.
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