
ВХІДНІ ДВЕРІ

Усі дверні конструкції виготовляються індивідуально за розмірами Замовника після узгодження всіх конструктивних особливостей та комплектації. Зовнішній вигляд дверних конструкцій 
представлений виключно як початковий матеріал для конструювання. В кожну з представлених моделей можливе внесення змін.



МЕТАЛО-
ПЛАСТИКОВІ ТА 
АЛЮМІНІЄВІ 
ДВЕРІ «BASIC»
Метало-пластикові двері та 
алюмінієві двері виробляються з 
застосуванням панелей, котрі 
вклеюються до стулки. Утеплювач, 
котрий знаходиться всередині 
панелі, з зовнішньої сторони 
закритий листами алюмінію, 
пластику або металу.



МЕТАЛО-ПЛАСТИКОВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ «BASIC»
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МЕТАЛО-
ПЛАСТИКОВІ ТА 
АЛЮМІНІЄВІ 
ДВЕРІ «BASIC+»
Метало-пластикові двері 
виробляються з 
застосуванням панелей, котрі 
вклеюються до стулки, 
закривають площу стулки 
ззовні та/або зсередини. 

Зовнішня та внутрішні 
поверхні панелей можуть 
бути виготовлені з 
застосуванням листового 
пластику, металу, HPL панелі, 
скла, алюмінію. Зсередини 
панелей знаходиться 
утеплювач.



МЕТАЛО-ПЛАСТИКОВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ «BASIC+»
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МЕТАЛО-ПЛАСТИКОВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ «BASIC+»



МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ

Варіанти петель для металопластикових дверей

Варіанти петель для алюмінієвих дверей

                    Опір теплопередачі двері 2100х950мм,  R=м2С/Вт

Алюміній

73мм 82мм 70мм

Панель вставлена  в стулку та притиснута 

штапіком. Дверь "BASIC"
R=0,8 R=1,22 R=0,76

Панель вклеєна, закриваючи стулку з єдної 

сторони. Дверь "BASIC+"
R=1,12 R=1,37 R=0,84

Панель вклеєна, закриваючи стулку з обох 

сторін. Дверь "BASIC+"
R=1,3 R=1,6 R=0,88

ПВХ

Монтажна ширина двері



МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ
Варіанти фарбування профілів та панелей.

Варіанти ламінації ПВХ профіля та панелей дверей “BASIC”

Варіанти фарбування ПВХ профілю, алюмінію та панелей дверей “BASIC+”
Стандартно ПВХ рами та панелі фарбуються в кольори:RAL 9005, 9016, 7024, 8017, 3004, панелі можуть фарбуватися методом сублімації.
Алюмінієві рами та панелі фарбуються в кольори: RAL 9005, 9016, 7024, 8017, 3004 або методом сублімації.

Золотий дуб Темний Дуб Антрацит



ДЕРЕВ’ЯНІ
ДВЕРІ
«PANEL»
Двері виготовлені з 
дерев’яного тришарового 
брусу з використанням 
клеєної панелі. 

Покриття- дерев’яний 
шпон.



ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ «PANEL»
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ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ
«CLASSIC»

Двері можуть бути виготовлені:

1. З дерев’яного тришарового брусу. 
Фільонки з сендвічу з утеплювачем та 
вологостійкою фанерою.

2. З дерев’яного тришарового брусу 
вкритого шпонованою, вологостійкою 
фанерою. Фільонки з сендвічу з 
утеплювачем та вологостійкою 
фанерою.



ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ «CLASSIC»
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ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ «CLASSIC»
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ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ 
«MOLDING»

Двері виготовлені з дерев’яного 
тришарового брусу з використанням 
клеєної панелі. 

Покриття- дерев’яний шпон.

Молдінги з нержавіючої сталі.



ДЕРЕВ’ЯНІ ДВЕРІ «MOLDING»
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ДЕРЕВО-АЛЮМІНІЄВІ 
ДВЕРІ

Дерев’яні вхідні двері можуть бути 
закриті ззовні алюмінієвим окладом.



ДЕРЕВО-АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ
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ДВЕРІ
«PANEL – Exclusive»

Двері даного типу можуть бути 
виготовлені з дерев’яного тришарового 
брусу, ПВХ або алюмінію з використанням 
клеєної панелі. Покриття зовнішньої 
та/або внутрішньої сторони: HPL панель, 
шпони шляхетних порід деревини, 
загартоване фарбоване скло, натуральний 
камінь або їх комбінація.

Конструктив та всі елементи обробки двері 
узгоджуються індивідуально.



ДВЕРІ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРІ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРІ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРІ «PANEL – Exclusive»
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Варіанти шпону для дверей «PANEL – Exclusive»

Орех Wear+American Орех Wavy American Eben
Palisandr Олива SBF

Teak Oreh+Antracyt Ebony Zebrano

!!! Можливе застосування будь-якого

іншого шпону за вибором Замовника.



Варіанти HPL-панелей для дверей «PANEL – Exclusive»

1 2 3

4 5 6



Варіанти HPL-панелей для дверей «PANEL – Exclusive»

7 8 9

10 11 12



Варіанти натурального каменя для дверей «PANEL–Exclusive»

Sahara Autumn rustic Autumn White

Multi Color Autumn Jeera Gree



Варіанти натурального каменя для дверей «PANEL–Exclusive»

Cooper Ocean Green

Black Line Silver Shine

!!! Можливе застосування будь-якого
іншого натурального каменю за вибором Замовника.

!!! Структура натурального каменю неповторна,
кожен лист, перш ніж замовляти узгоджується
індивідуально.



Комплектація дерев’яних дверей

Панель вставлена до стулки та притиснута штапіком
Двері “Classic”

R=1,0

Панель вклеєна, закриваючи стулку з одного боку.
Двері “Panel”, “Molding”, “Exclusiv”

R=1,21

Панель вклеєна, закриваючи стулку з двох сторін
Двері “Panel”, “Molding”, “Exclusiv”

R=1,33

Опір теплопередачі дерев’яної двері 2100х950мм
R=м2С/Вт

SIMONSWERK OTLAV
У дверях “Panel”, “Molding”, “Exclusiv” 
можуть встановлюватися трикамерні 
склопакети з загартованим склом або 
триплексом.

Алюмінієві пороги с термомостом



ДВЕРНІ ЗАМКИ
Замикання у трьох місцях без 

ключа- легше легкого

A-TS- самозамикаючийся замок

Потрійний захист без замикання із класом захисту RC2,RC3

“Чи зачинив я двері?”
Кожен з нас хоча б один раз ставив собі таке запитання. 
Дверний замок A-TS- автоматично зачиняє двері у трьох місцях, 
Вам лишається лише її захлопнути.

ТРИ ФАЛЕВІ ЗАСУВКИ
ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПРИТИСКУ

Три фалеві засувки 
одночасно фіксуються у 
планках та одразу ж 
забезпечують постійну, 
рівномірну, високу ступінь 
притиску. У зачиненому 
положенні двері 
притискаються максимально 
тісно по всій висоті, лишаючи 
протяг та сирість на вулиці, а 
тепло та затишок- всередині

ЗАПІРНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРИВОДИТЬСЯ ДО ДІЇ АВТОМАТИЧНО 

Основна засувка автоматично запускає
запорний механізм та двері 
блокуються.  Додатковий спеціальний 
магнітний елемент контролює 
правильність замикання.
Два крюки та навіть запорний рігель
виїжджають автоматично. 
Двері зачиняються у трьох місцях
без ключа. 
Можливе до оснащення 

ще більшою кількістю точок притиску.

НАДІЙНЕ ЗАМИКАНЯ 

Просто захлопніть двері та вона 
автоматично заблокується. Навіть 
без ключа. Так ніхто не увійде, 
але всі зможуть вийти. Але аби 
діти або домашні тварини без 
вашого дозволу не потрапили на 
вулицю, двері треба зачинити 
один раз повернувши ключа.



Варіанти відчиняння - під будь-яку потребу

ЗАМОК A-TS МЕХАНІЧНО-АВТОМАТИЧНИЙ.

• Надійне замкнення: автоматичне замкнення без ключа-
потрібно лише потягнути двері та захлопнути її.
• Комфортне відчиняння ззовні за рахунок одноразового повороту 

ключа
• Комфортне відчиняння зсередини шляхом натискання на ручку
• Замкнення додатково на ключ необхідно лише, щоб забезпечити 
безпеку дітей блокуючи двері зсередини.

ЗАМОК A-TS З ФУНКЦІЄЮ  “ДЕННИЙ РЕЖИМ”

• Дозволяє відчиняти двері без ключа шляхом натискання на двері-
опціональна функція, може бути встановлена пізніше

• Ідеально підходить для дверей, котрі у денний час мають 
відчинятися і зачинятися багато разів.

• Надійний притиск двері навіть у випадку сильних поривів вітру. 
Функція (де-) активується шляхом перемикання спеціально 
встановленого у штульпі ползунка.

• Доступні електронні системи відчиняння

ЗАМОК A-TS З ОБМЕЖУВАЧЕМ ВІДЧИНЕННЯ 
• Для додаткової безпеки можливо встановити обмежувач 

відчиняння двері- опціонально.
• Скритий- візуально приваблива альтернатива традиційному 

дверному ланцюгу.
• Контролюється зсередини поворотом ручки.
• Ззовні відчиняється ключом разом з замком- вам не знадобиться 

додатковий ключ.

ЗАМОК A-TS ВІДМИКАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОТОРУ. 

• Швидке відчиняння без ключа за допомогою моторизованого 
приводу- можливе дооснащення у будь-який час

• Сумісний із системою контролю доступу MACO openDoor-
відбиток пальця, клавіатура, транспондер.

• Комбінується з іншими системами контролю доступу.
• Інтегрується до домофонної системи
• Комфортна (де-)активація денного режиму двері за допомогою 

настінного вимикача.
• Повна автоматизація за допомогою механічного приводу
• Можливе механічне відчиняння двері за допомогою ключа-

також у випадку перебоїв із електрикою.
• Комфортне відчиняння двері зсередини за допомогою 

натискної ручки.



ДВЕРНІ РУЧКИ



ДВЕРНІ РУЧКИ



www.el-win.com

Україна, м.Харків, вул.Клочківська, 258
050-333-89-60, 095-248-22-82

Україна, м.Львів, вул.Городоцька, 242
050-495-75-63 

http://www.el-win.com/

