


З думкою про ваші потреби.
Сьогодні ми живемо в постійній поспіху, намагаючись знайти спокій, красу та безпечний 

притулок вдома і там, де знаходимося. Відчуття безпеки та гармонії без сумніву покращує 

якість повсякденного життя. Компанія INVADO розуміє та поважає ці потреби. Будучи 

одним із виробників дверей, дверної фурнітури та плінтусів у Польщі, який найбільш 

динамічно розвивається, ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам продукти з високою, 

індивідуальною естетикою та найкращими функціональними характеристиками. INVADO 

також є провідним постачальником комплектуючих для меблевої промисловості. Компанія 

будує свою позицію на ринку на основі понад тридцятирічного досвіду та постійних 

інвестицій у технології, людей і покращення якості.
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НАГОРОДИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Якість понад усе
Якість має основне значення. Це переконання залишається 
спільним знаменником як на етапі проектування, так 
і протягном усього виробничого процесу в нашій компанії. 
Це підтверджено, зокрема, сертифікатом ISO 9001, який 
гарантує, що вся продукція INVADO відповідає європейським 
стандартам. Високий рівень продукції та послуг, окрім ціни 
та своєчасних поставок, є основною метою компанії, яка 
гарантує, що її сприймають як надійного партнера.

Технологія INVADO
Основою асортименту INVADO є дверні полотна та дверні 
коробки, тому проривом у діяльності  компані ї  стало 
впровадження інноваційної технології виробництва ламінованих 
дверних полотен під назвою «Технологія ламінованих дверей 
у прохідних системах», що використовується з 2007 року 
у всіх моделях ламінованих дверей INVADO. Характерною 
особливістю цієї технології є обклеювання поверхні без 
стикування на кромках. Завдяки цьому кромка не тільки 
має естетичний вигляд, але і більш стійка до пошкоджень. 
Неможливо відірвати ламінат на бічній поверхні дверей, тому 
що він з’єднаний всередині кромки – прихованій від ока. Окрім 
того, завдяки ламінуванню за межами кромки двері INVADO 
мають заокруглені краї – безпечні для рук дорослих і дітей. На 
даний момент компанія INVADO, завдяки інноваційному методу 
виробництва дверей, входить до числа найбільш технологічно 
передових компаній Європи.

24 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЇ
НА ДВЕРІ
INVADO

VOC
Сертифікація VOC досліджує викиди летких 
органічних сполук, що вивільняються з даного 
об’єкта, і залежно від отриманих результатів 
досліджуваному зразку присвоюється 
клас ефективності від A+ (найкращий) 

до C (найгірший). Наявність сертифіката VOC підтверджує, що 
продукт не виділяє шкідливих речовин всередині будинку, таких 
як формальдегід і бензол, канцерогенних елементів, які, на жаль, 
часто містяться у фарбах та матеріалах, що використовуються для 
виготовлення вікон.

FSC®

К о н т р о л ь  л а н ц ю г а  п о с т а ч а н н я  т а 
підтвердження походження матеріалів 
з кологічно та соціально відповідальних 
джерел – головні елементи стратегії розвитку 
INVADO. Це підтверджено міжнародним 
сертифікатом Forest Stewardship Council®, 
який компанія отримала у 2007 році.

Запитайте про продукти з сертифікатом 
FSC® в нашій пропозиції.

ЛАВРИ СПОЖИВАЧІВ
Торгову марку INVADO оцінили польські 
споживач і  та в ідзначили престижною 
емблемою «Лаври споживачів».

ISO 9001
Компанія INVADO застосовує Систему 
менеджменту якості та відповідає вимогам 
стандарту:  PN-EN ISO 9001 у сфері: 
проектування, виробництва та продажу 
меблевих комплектуючих і оздоблювальних 
профілів, міжкімнатних дверей з деревини 
та матеріалів на основі деревини, а також 
технічних дверей.

СЕРТИФІКАТ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ 
К о м п а н і я  I N V A D O  о т р и м а л а 
міжнародний сертифікат з утилізації та 
переробки відходів, виданий INTERSEROH 
безвідходні рішення.

ТОРГОВА МАРКА ДЕСЯТИРІЧЧЯ 2009–2019 / 
ХОРОША ТОРГОВА МАРКА 2019 і 2021
Незалежна група експертів підтвердила, що 
продукція з логотипом INVADO характеризується: 
якістю, довірою та хорошою репутацією. Ці 
три характеристики визначають, що вибрані 
бренди належать до відомих торгових марок. 

Ми пишаємось і вдячні. При нагоді хочемо подякувати нашим 
клієнтам за довіру, яку ви нам надаєте, обираючи двері 
INVADO для своїх омріяних інтер’єрів, бізнес-партнерам за 
плідну співпрацю, рекомендації та підтримку, а також усім 
співробітникам INVADO за спільне будівництво хорошої торгової 
марки на всіх етапах її формування.
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Такий поділ ламінатів за способом укладки можна використовувати лише для  плоских стулок. У модульних дверних полотнах з огляду на 
конструкцію, використовується мішана укладка елементів.

ОДНОНАПРЯМЛЕНИЙ ЛАМІНАТ 
З ВЕРТИКАЛЬНОЮ УКЛАДКОЮ:

Більшість ламінатів INVADO укладаються 
вертикально. Виняток: каштан (enduro) та 
італійський та північний дуб (enduro 3D).

ОДНОНАПРЯМЛЕНИЙ ЛАМІНАТ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ УКЛАДКИ:  

На даний момент пропозиція INVADO 
включає два ламінати в цій композиції. Це 
північний та італійський дуб (enduro 3D).

ОДНОНАПРЯМЛЕНИЙ 
ЛАМІНАТ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ТА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ УКЛАДКОЮ: 

Ламінат, що поєднує два попередні 
способи укладки. В асортименті 
INVADO – це каштан (enduro).

СИСТЕМА УКЛАДКИ ЛАМІНАТУ:

Укладення ламінату із асортименту INVADO можна розділити на 3 категорії:

ПЛОСКІ ТА МОДУЛЬНІ ДВЕРІ:

ПЛОСКІ ДВЕРІ 
Візуально плоскі двері легші за модульні, що пов’язано з їхньою 
стабільністю. Конструкція – це каркас з МДФ або клеєних панелей. 
Заповнення – «стільники» або ДСП, які можна замовити за доплату. 
Каркас і заповнення обшиті з двох сторін плитою HDF товщиною 
3 мм і декоративним ламінатом. Для монтажу заповнення в цих 
моделях використовуються штапики різного профілю.

МОДУЛЬНІ ДВЕРІ
Конструкція модульних дверей – два вертикальні каркаси, верхня 
та нижня поперечини. Дверне полотно – це фільонки різної 
товщини або скло 4 мм. До кожної моделі можна підібрати 
декоративний ламінат. У цих дверях скло та інші заповнення 
монтуються не з допомогою штапика, а одночасно з елементами 
дверної конструкції, що значно підвищує їхню стійкість. 

МАСИВНА РАМНА 
КОНСТРУКЦІЯ 
Без штапиків

ЗАОКРУГЛЕНІ 
КРАЇ  
Безпечна 
конструкція

Широкий вибір  
ДВЕРНИХ РУЧОК

ЗАПОВНЕННЯ 
ПОЛОТНА
Модульне, 
товщина 
фільонки 22 мм

НЕПРОЗОРА СКЛЯНА 
ВСТАВКА

Матове скло
SATINATO

ВЕНТИЛЯЦІЯ
Підрізи, металеві 

круглі або 
квадратні втулки

ЛАМІНАТ ENDURO PLUS 
І багато інших, 

включно з дуже 
міцним ламінатом CPL

СТІЙКІСТЬ ДО 
НАВАНТАЖЕНЬ 
2 або 3 (від 
ширини «90») 
гвинтові 
поворотні петлі

ЗАОКРУГЛЕНІ КРАЇ  
Безпечна 

конструкція

ПЛОСКА 
КОНСТРУКЦІЯ 
Штапик

СТІЙКІСТЬ ДО 
НАВАНТАЖЕНЬ 

2 або 3 (від ширини 
«90») гвинтові 

поворотні петлі

Матове скло
SATINATO

ОСНОВНЕ 
ЗАПОВНЕННЯ

– Плита «стільники»

Широкий вибір  
ДВЕРНИХ РУЧОК

ЗАПОВНЕННЯ ПСП 
 За доплату

ВЕНТИЛЯЦІЯ
Втулки, підріз 
або решітка* 
(* тільки 
в полотнах 
NORMA DECOR)БЕЗ КРОМКИ 

Інноваційна 
технологія обшивки

СЛІД ЗНАТИ
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ціна дверного 
полотна + ціна дверної 

коробки + ціна дверної ручки = загальна ціна 
комплету

ДВЕРІ З ФАЛЬЦЕМ І БЕЗ:

Край дверей з фальцем має вибрану чверть (заглиблення – рис. A1), яким 
заходить на коробку. Такі двері не заходять врівень з коробкою.

Кромка безфальцевих дверей не має виїмок, тобто це рівна поверхня. 
Такі двері заходять врівень з дверною коробкою (рис. A2).

двері з фальцем двері без фальця

ПРАВА ТА ЛІВА ДВЕРІ:

Перед покупкою дверей слід вирішити, в яку сторону вони повинні відкриватися. Для безпеки двері у ванну або кухню встановлюються 
так, щоб вони відкривалися назовні. В інших приміщеннях це залежить від комфорту користувачів і планування квартири або будинку. 
На наступному етапі потрібно визначити, які двері ми шукаємо: праві чи ліві. Що це означає? Якщо петлі встановлені з правого боку 
дверної коробки, це означає, що нам потрібні праві двері, якщо навпаки – ліві. Тому перед походом в магазин слід детально продумати 
ці питання і скласти список потрібних правих і лівих дверей і визначити для кожної з них напрямок відкривання.

праві двері

ліві двері

РОЗРАХУНОК ЦІНИ ДВЕРЕЙ:

У більшості випадків вказані ціни є цінами на дверне полотно без дверної коробки та ручки (з цього правила є винятки – див. описи під 
таблицями цін колекцій). Для отримання повної вартості комплекту потрібно використовувати такий розрахунок:

ЛЕГЕНДА

Зверніть увагу на примітки, позначені піктограмами нижче. Вони містять важливу інформацію про дану модель дверного полотна.

ПІКТОГРАМИ МОЖЛИВИХ 
ВАРІАНТІВ ВИКОНАННЯ 

ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН: R 1,5

CUT EDGE двері 
З ФАЛЬЦЕМ | БЕЗ ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ / ПОДВІЙНІ
двері

двері 
з ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

двері 
з РОЗСУВНОЮ 

СИСТЕМОЮ
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІЙКІСТЬ ДО 

ЗЛОМУ

A1 A2
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8 УВАГА! КОЛЬОРИ ПРОДУКЦІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В КАТАЛОЗІ, МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ОРИГІНАЛУ З ОГЛЯДУ НА ТЕХНОЛОГІЮ ДРУКУ

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO інтенсивність використання: � � � � �

Клас покриття ENDURO: ламінат з високою естетичною цінністю та дуже хорошим відтворенням натуральної текстури деревини. Характеризується високою міцністю.
Призначення: будівлі, житлові приміщення широкого спектру використання.

бук

B136

ліндо (білий)

B134

дуб

B224

горіх

B339

коїмбра

B402

ебенове дерево

B406

осінній дуб

B706

каштан

B288

двонаправлений лам
інат 

(гор
изонта

льний 
і вер

тика
льний)

ламінат ENDURO 3D інтенсивність використання: � � � � �

шляхетний дуб

B541

класичний горіх

B597

попелястий дуб

B598

антрацит

B637

європейський дуб

B639

італійський дуб

B656

ECO-FORNIR FORTE інтенсивність використання: � � � � �

Клас покриття ECO-FORNIR FORTE (плівка) – високоякісні покриття сучасних кольорів, що характеризуються дуже високими показниками міцності.
Ламінат CPL – покриття в сучасних кольорах. 
Призначення: готелі, офіси та інші громадські будівлі.

горіх duro

B473

дуб eterno

B474

сірий дуб

B476

ECO-FORNIR CPL

білий

B490

північний дуб

B657 однонаправлений лам
інат 

(гор
изонта

льний)



9УВАГА! ОКРЕМІ ПАРТІЇ СКЛА МОЖУТЬ ВІдРІЗНЯТИСЯ ВІДТІНКАМИ

ВИДИ СКЛА

ламінат ENDURO POLI
Клас покриття ENDURO POLI: високоякісний поліпропіленовий ламінат, що 
характеризується відмінною міцністю. 
Призначення: будівлі, житлові приміщення широкого спектру використання.

B726

чорний

інтенсивність використання:           � � � � �

В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ

Можлтивість використання з усіма моделями та кольорами 
внутрішніх дверних полотен INVADO

ламінат ENDURO PLUS інтенсивність використання: � � � � �

кедр форте

B462

дуб натуро

B587

сніжний дуб

B596

весняний дуб

B705

зимовий дуб

B707

сибірська модрина

B708

прозоре satinato Скло шиншила
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Corato
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
12 Кольори фотографій дизайну та моделей:

сірий дуб [B476] / білий [B490]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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13ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ 
– висота горизонтальної поперечини: нижня 400 мм / верхня 350 мм

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Artano Aversaта 
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
14 Кольори фотографій дизайну та моделей:

 ARTANO: осінній дуб [B706]| AVERSA: дуб натуро [B587] / чорний [B726]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний

A
rta

no
 1

A
rta

no
 2

A
ve

rs
a 

1

A
ve

rs
a 

2

15ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 16 мм (Artano) / 22 мм (Aversa)

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Mirror
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
16 Кольори фотографій дизайну та моделей:

осінній дуб [B706]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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17ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 6 мм

2 • елемент заповнення – дзеркало товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Lago
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
18 Кольори фотографій дизайну та моделей:

зимовий дуб [B707]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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19ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Pasaro
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
20 Кольори фотографій дизайну та моделей:

осінній дуб [B706]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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21ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ 
– висота горизонтальної поперечини: нижня 400 мм / верхня 350 мм

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Vinadio
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
22 Кольори фотографій дизайну та моделей:

білий [B490]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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23ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Fossano
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
24 Кольори фотографій дизайну та моделей:

кедр форте [B462]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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25ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Imperia
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
26 Кольори фотографій дизайну та моделей:

попелястий дуб [B598]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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27ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ 
– висота горизонтальної поперечини: нижня 400 мм / верхня 350 мм

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Destino Unico
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
28 Кольори фотографій дизайну та моделей:

дуб натуро [B587]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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Звання «Золота медаль» отримала одна з найпопулярніших колекцій дверей Invado – Destino Unico. Ці дверні полотна – сміливе поєднання кольорів, яке 
дозволяє з розмахом створювати інтригуючі стилізовані інтер’єри. 

Тому у нас не було жодних сумнівів щодо представлення цих дверей на престижний конкурс «Золота медаль», організований у рамках міжнародної 
виставки BUDMA у Познані. Золота медаль MTP – це одна з найбільш впізнаваних нагород на польському ринку, яка присуджується інноваційним продуктам 
найвищої якості. Ми пишаємося і дякуємо всім, хто причетний до виробництва та просування дверей Destino Unico.

скляні вставки для дверних полотен DESTINO UNICO: 

9005 Soft 9005 7015

29ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

2 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • скляна вставка з двох сторін шириною 80 мм

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

5

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Livata
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
30 Кольори фотографій дизайну та моделей:

весняний дуб [B705]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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31ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

2 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Versano
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
32 Кольори фотографій дизайну та моделей:

білий [B490]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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33ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ 
– висота горизонтальної поперечини: нижня 400 мм / верхня 350 мм

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Nogaro
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
34 Кольори фотографій дизайну та моделей: 

європейський дуб [B639]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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35ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Tamparo
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
36 Кольори фотографій дизайну та моделей:

сибірська модрина [B708]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний

Ta
m

pa
ro

 1

Ta
m

pa
ro

 2

Ta
m

pa
ro

 3

37ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

2 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Linea Forte
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
38 Кольори фотографій дизайну та моделей:

весняний дуб [B705]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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39ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Capena Inserto
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
40 Кольори фотографій дизайну та моделей:

антрацит [B637]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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41ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

2 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • алюмінієва смужка шириною 8 мм

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

5

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Martina
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
42 Кольори фотографій дизайну та моделей:

весняний дуб [B705]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]
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43ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

2 • елемент заповнення – фільонки товщиною 22 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Domino
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
44 Кольори фотографій дизайну та моделей:

попелястий дуб [B598]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний

D
om

in
o 

4

D
om

in
o 

8

D
om

in
o 

15

D
om

in
o 

16

D
om

in
o 

17

D
om

in
o 

19

D
om

in
o 

1

D
om

in
o 

2

D
om

in
o 

3

45ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 10 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка або скло товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Bianco
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
46 Кольори фотографій дизайну та моделей:

білий [B490]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний

ECO-FORNIR CPL
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47ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

білий

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 33 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка товщиною 10 мм або скло 
товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



Larina
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
48 Кольори фотографій дизайну та моделей:

дуб натуро [B587]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка
• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа

• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE

B473 B474 B476

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

без доплат

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний
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49ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • елемент заповнення – фільонки товщиною 35 мм

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка товщиною 10 мм або скло 
товщиною 4 мм

3 • каркас з плити МДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2

3

4

таблиця додаткових опцій – с. 103



D’Artagnan
КОЛЕКЦІЯ МОДУЛЬНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
50 Кольори фотографій дизайну та моделей:

сибірська модрина [B708]

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

ламінат ENDURO 

B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

ламінат ENDURO 3D

B541

ламінат ENDURO PLUS

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ

satinato

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ[B726]

чорний

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, замка WC або 85 мм циліндричного замка

• дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа t
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється разом 

з дверною коробкою
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз (модель INTERO)
• безфальцеве полотно
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

без доплат

СКЛО (МАТОВА СТОРОНА АБО ГРАВІЙОВАНА СТОРОНА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)          
• satinato – загартоване скло

•                                                          прозоре – загартоване скло

весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

B705 B707 B708

без доплат
без доплатдовший термін виконання

прозоре
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51ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

1 • каркас виконаний з клеєного бруса, обшитого елементами плити ХДФ та МДФ

2 • елемент заповнення – залежно від моделі фільонка (10 мм) або скло (6 мм)

3 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

1

2
3

таблиця додаткових опцій – с. 103
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Salerno
КОЛЕКЦІЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН

www.invado.pl
54 Кольори фотографій дизайну та моделей:

сніжний дуб [B596]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490
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55ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109
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Norma Decor
КОЛЕКЦІЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН

www.invado.pl
56 Кольори фотографій дизайну та моделей:

ліндо (білий) [B134]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• скло шиншила – загартоване скло

• satinato – загартоване скло

• satinato або прозоре – NORMA DECOR 6

скло шиншила

за додаткову плату
без доплат

satinato прозоре
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Дверні полотна ND2 і ND3 доступні тільки в кольорах БІЛИЙ [B134], БУК [B136], ДУБ [B224] і ГОРІХ [B339]

ІЛЮМІНАТОР З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ в дверному полотні NORMA DECOR 6 
доступний срібного та чорного кольорів з можливістю використання 
прозорого або матового скла за бажанням у ціні дверного полотна
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58 Кольори фотографій дизайну та моделей:

білий [B490]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

• скло шиншила – загартоване скло 16,00 / 19,68стандарт – без доплат

скло шиншила
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60 Кольори фотографій дизайну та моделей:

горіх [B339]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

• скло шиншила – загартоване скло 16,00 / 19,68стандарт – без доплат

скло шиншила
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62 Кольори фотографій дизайну та моделей:

антрацит [B637]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



КОНСТРУКЦІЯ

стандарт

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

3 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• алюмінієва смужка шириною 8 мм

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

без доплат
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64 Кольори фотографій дизайну та моделей:

зимовий дуб [B707]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
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66 Кольори фотографій дизайну та моделей:

білий [B490]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙAA

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490
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68 Кольори фотографій дизайну та моделей:

ліндо (білий) [B134]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙAA

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490
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Gemini
КОЛЕКЦІЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН
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70 Кольори фотографій дизайну та моделей:

зимовий дуб [B707]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

[B726]
Fekete
[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA
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72 Кольори фотографій дизайну та моделей:

каштан [B288]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

[B726]
Fekete
[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA
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74 Кольори фотографій дизайну та моделей:

італійський дуб [B656]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

[B726]
Fekete
[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA
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76 Кольори фотографій дизайну та моделей:

попелястий дуб [B541]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

[B726]
Fekete
[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA
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78 Кольори фотографій дизайну та моделей:

 LIBRA: антрацит [B637] / TAURUS: каштан [B288]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО ПРО 
МОНТАЖ НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ 



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
• замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або циліндричного замка

• стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору для ключа bez dopłat
• дверне полотно шириною «100» 
• додаткова петля для полотен «60»–«80»
• насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ – комплект
• вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото) – комплект
• вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель) – комплект
• тупа стулка (розсувна система)
• двостулкові двері
• циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)
• заповнення дверного полотна – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60»–«100»
• алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

КОНСТРУКЦІЯ

без доплат

1 • каркас з плити МДФ

2 •                       стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 •                       стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

4 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

5 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• бічні та верхні кромки ламіновані

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 100)

• в подвійних стулках є накладка (рис. на с. 100)

• одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

стандарт

плоских

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

[B726]
Fekete
[B726]
чорний

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних 
коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ 

БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA

Lib
ra

Ta
ur

us
полотно TAURUS доступне тільки в кольорі КАШТАН [B288]
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81

КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ
З ГОСТРОЮ 
КРОМКОЮ

Для задоволення потреб ринку та вимог наших 
найвибагливіших клієнтів, ми представляємо дверну 
серію з 6 моделей з кромкою за технологією CUT 
EDGE (90°) – колекції Optimo line та Modern line.
Двері витримані у вашому стилі – насичених кольорів, 
які додають тепло та характер до приміщення. Інший 
колір дверного полотна, інший колір кромки, замка 
та петель?
Все це можливо завдяки можливості індивідуального 
підбору цих елементів у колекції Optimo Line.
 
У випадку серій Norma Decor і Lido (Optimo Line) 
кромка також може бути виконана в іншому кольорі, 
ніж дверне полотно, або в кольорах: натуральний дуб 
(B733), чорний (B726) або альпійський білий (B687).  
Замок, петлі та запірна планка поставляються в таких 
кольорах: білий, сатинований хром, золотий і чорний. 
Характер будь-якому інтер’єру нададуть наші 
дверні полотна в поєднанні з чорною (B726) або 
білою (B134) дверною коробкою.

ТЕХНОЛОГІЯ ЛАМІНУВАННЯ КРОМОК 
ФАЛЬЦЕВИХ І БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРНИХ 

ПОЛОТЕН З ГОСТРОЮ КРОМКОЮ (90°)

CUT EDGE



КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ З ГОСТРОЮ КРОМКОЮ
ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

R 1,5

CUT EDGE ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
82 Кольори фотографій дизайну та моделей:

NORMA DECOR: ліндо (білий) [B134], чорний [B726] | LIDO: осінній дуб [B706]

ENDURO

ENDURO PLUS

ENDURO 3D

B134
ліндо (білий)

B706
осінній дуб

B705
весняний дуб

B707
зимовий дуб

B708
сибірська модрина

B639
європейський дуб

ENDURO POLI

B726
чорний

КОЛІР КОРОБКИ

MODERNMODERNlinelineMODERNMODERNlineline
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83ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

1

2

3

4
5

КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН

магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, 95 мм 
для замка WC та 85 мм для циліндра

дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН 

замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або 
циліндричного замка

стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», 
«100».

БЕЗ ДОПЛАТИ

додаткові опції 
– див. с. 33

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
дверне полотно без отвору для ключа

дверне полотно шириною «100»

тупа стулка (розсувна система)

двостулкові двері

заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами (NORMA DECOR)

ущільнювач для дверей шириною: «60»–«100»

алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

додаткова петля для полотен «60»–«80»

додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється 
разом з дверною коробкою

циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)

насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)

посилення доводчика

вентиляційний виріз

втулки ПВХ

вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото)

вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель)

вентиляційна решітка (NORMA DECOR)

КОНСТРУКЦІЯ
 · каркас з плити МДФ

 · стабілізаційне заповнення – «стільники» (NORMA DECOR)

 · стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами 
 · (ОПЦІЯ, LIDO – СТАНДАРТ)

 · каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

 · дверне полотно зі ламінатом ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS

алюмінієва смужка шириною 8 мм (LIDO)

бічні та верхні кромки ламіновані

кромка кольору полотна

гостра кромка полотна

у подвійних дверях є фальц і контрфальц (див. рис. на с. 100)

одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

1

3

4

2
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MODELLVÁLASZTÉK KÉPEI ÉS NAGY KÉP:
Tavaszi tölgy [B705] | MERANO: Európai tölgy [B639] 

MODERNMODERNlineline
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ З ГОСТРОЮ КРОМКОЮ
ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

R 1,5

CUT EDGE ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
84 Кольори фотографій дизайну та моделей:

ORSO: весняний дуб [B705] | DOLCE: зимовий дуб [B707]

ENDURO

ENDURO PLUS

ENDURO 3D

B134
ліндо (білий)

B706
осінній дуб

B705
весняний дуб

B707
зимовий дуб

B708
сибірська модрина

B639
європейський дуб

ENDURO POLI

B726
чорний

КОЛІР КОРОБКИ

MODERNMODERNlineline



85ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло стандарт – без доплат

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
дверне полотно без отвору для ключа

дверне полотно шириною «100»

тупа стулка (розсувна система)

двостулкові двері

заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

ущільнювач для дверей шириною: «60»–«100»

алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

додаткова петля для полотен «60»–«80»

додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється 
разом з дверною коробкою

циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)

насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)

посилення доводчика

вентиляційний виріз

втулки ПВХ

вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото)

вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель)

КОНСТРУКЦІЯ
 · каркас з плити МДФ

 · стабілізаційне заповнення – «стільники»

 · стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами (ОПЦІЯ)

 · каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

 · дверне полотно зі ламінатом ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS

бічні та верхні кромки ламіновані

кромка кольору полотна

гостра кромка полотна

у подвійних дверях є фальц і контрфальц (див. рис. на с. 100)

одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»
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КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН

магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, 95 мм 
для замка WC та 85 мм для циліндра

дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН 

замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або 
циліндричного замка

стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», 
«100».

БЕЗ ДОПЛАТИ

додаткові опції 
– див. с. 33
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Merano

КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ З ГОСТРОЮ КРОМКОЮ
ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

R 1,5

CUT EDGE ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
86 Кольори фотографій дизайну та моделей:

MERANO: європейський дуб [B639] | VIRGO: сибірська модрина [B708]

ENDURO

ENDURO PLUS

ENDURO 3D

B134
ліндо (білий)

B706
осінній дуб

B705
весняний дуб

B707
зимовий дуб

B708
сибірська модрина

B639
європейський дуб

ENDURO POLI

B726
чорний

КОЛІР КОРОБКИ

MODERNMODERNlinelineMODERNMODERNlineline
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87ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло стандарт – без доплат

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
дверне полотно без отвору для ключа

дверне полотно шириною «100»

тупа стулка (розсувна система)

двостулкові двері

заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

ущільнювач для дверей шириною: «60»–«100»

алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

додаткова петля для полотен «60»–«80»

додаткова петля в безфальцевих полотнах – поставляється 
разом з дверною коробкою

циліндр 31/36 (31/31 для нефальцевих дверей)

насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)

посилення доводчика

вентиляційний виріз

втулки ПВХ

вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото)

вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель)

КОНСТРУКЦІЯ
 · каркас з плити МДФ

 · стабілізаційне заповнення – «стільники»

 · стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами (ОПЦІЯ)

 · каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

 · дверне полотно зі ламінатом ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS

бічні та верхні кромки ламіновані

кромка кольору полотна

гостра кромка полотна

у подвійних дверях є фальц і контрфальц (див. рис. на с. 100)

одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»
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КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН

магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, 95 мм 
для замка WC та 85 мм для циліндра

дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН 

замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або 
циліндричного замка

стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», 
«100».

БЕЗ ДОПЛАТИ

додаткові опції 
– див. с. 33
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Lido

B688 
CPL 0,8 mm

B687 
CPL 0,15 mm

альпійський білий

діамантовий сірий B736 
CPL 0,8 mm

B672 
CPL 0,15 mm

B728 
CPL 0,8 mm

B727 
CPL 0,15 mm

світлий бетон

коричневий металік B730 
CPL 0,8 mm

B729 
CPL 0,15 mm

B732 
CPL 0,8 mm

B731 
CPL 0,15 mm

темно-коричневий 
дуб чарльстон

натуральний дуб гамільтон B717 
CPL 0,8 mm

B733 
CPL 0,15 mm

перлинно-сірий B735 
CPL 0,8 mm

B734 
CPL 0,15 mm

КОЛІР КРОМКИ 
ПОЛОТНА КОЛІР ПОЛОТНА

B726 чорний
АСОРТИМЕНТ ДЕКОРІВ CPL  
(OPTIMO LINE)

B687 альпійський білий
АСОРТИМЕНТ ДЕКОРІВ CPL  
(OPTIMO LINE)

B733 натуральний дуб гамільтон B687, B688 альпійський білий

OPTIMOOPTIMO
duo lineduo line

ENDURO POLI

Застосування декорів:
CPL 0,15 мм – для дверних полотен і коробок 
CPL 0,8 мм – тільки для дверних полотен

B726
чорний

КОЛІР КОРОБКИ

КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ З ГОСТРОЮ КРОМКОЮ
ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

R 1,5

CUT EDGE ДВЕРІ З 
ФАЛЬЦЕМ

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
РОЗСУВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

www.invado.pl
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OPTIMOOPTIMOlineline

Кольори фотографій дизайну та моделей:
NORMA DECOR: світлий бетон [B727] | LIDO: діамантовий сірий [B672]

OPTIMOOPTIMOlineline

CPL



89ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
оснащення та аксесуари – с. 106–109

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• [ORS7] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 60 мм  с. 103

• [ORS10] регульована, з безфальцевих стулок з плоскою лиштвою 80 мм с. 103OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

КОНСТРУКЦІЯ
 · каркас з плити МДФ

 · стабілізаційне заповнення – «стільники» (NORMA DECOR)

 · стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами 
 · (ОПЦІЯ, LIDO – СТАНДАРТ)

 · каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

 · ламінат CPL 0,15 мм (LIDO)
 · ламінат CPL 0,15 мм або CPL 0,8 мм (NORMA DECOR)

алюмінієва смужка шириною 8 мм (LIDO)

бічні та верхні кромки ламіновані

кромка кольору полотна; для безфальцевих дверей можливість вибору згідно 
з таблицею на с. 88)

гостра кромка полотна

у подвійних дверях є фальц і контрфальц (див. рис. на с. 100)

одинарні стулки: «60»–«100» / подвійні стулки: «120»–«200»

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
дверне полотно без отвору для ключа

дверне полотно шириною «100» – CPL 0,15 мм (LIDO)

дверне полотно шириною «100» – CPL 0,15 мм або CPL 0,8 мм (NORMA DECOR)

тупа стулка (розсувна система)

двостулкові двері

заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

ущільнювач для дверей шириною: «60»–«100»

алюмінієвий поріг для дверей шириною: «60»–«100»

ДВЕРІ  
З ФАЛЬЦЕМ

додаткова петля для полотен «60»–«80»

циліндр 31/36

насадка на петлі (кольори: хром, сатин хром, золото, чорний)

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

додаткова петля – поставляється разом 
з дверною коробкою

циліндр 31/31

кольори кромки полотна: ЧОРНИЙ B726 або БІЛИЙ АЛЬПІЙСЬКИЙ 
B688 (для дверних полотен будь-якого з доступних кольорів)

кольори кромки полотна: ДУБ ГАМІЛЬТОН НАТУРАЛЬНИЙ B717 
(лише для полотна кольору АЛЬПІЙСЬКИЙ БІЛИЙ B687)

комплект: 2 петлі + запірна планка + замок для полотен кольору: 
білий, золотий, чорний

посилення доводчика

вентиляційний виріз

втулки ПВХ

вентиляційні металеві круглі втулки (хром, золото)

вентиляційні металеві квадратні втулки (хром, нікель)

вентиляційна решітка (NORMA DECOR)

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ФУРНІТУРИ 
 (білого, срібного, золотого, чорного кольору)

1

2

3

4
5

таблиця додаткових 
опцій – с. 103

КОМПЛЕКТАЦІЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН
магнітний замок з міжосьовою відстанню 90 мм для повторюваного ключа, 95 мм 
для замка WC та 85 мм для циліндра

дві приховані заглиблені петлі з 3D-регулюванням кольору хром сатин

кромка кольору полотна

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН 
замок з міжосьовою відстанню 72 мм для повторюваного ключа, замка WC або 
циліндричного замка

стандартні торцеві петлі 13,5/9 – 2 шт. в полотнах «60»–«80», 3 шт. в полотнах «90», «100»

1

2

3

4

5

СКЛО
• satinato або прозоре – NORMA DECOR 6 без доплат

без доплат



КОЛЕКЦІЯ СКЛЯНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН

www.invado.pl
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ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮAmber

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО НА 
НАШОМУ YOUTUBE-
-КАНАЛІ: МОНТАЖ 
СКЛАНИХ ДВЕРЕЙ 

AMBER
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ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• вентиляційний виріз

ТИП ФУРНІТУРИ
1 без отвору – коротка (прихована) ручка 

2 без отвору – довга (виступаюча) ручка

3 міжкімнатний замок

4 під циліндр PZ (ціна без циліндра)

5 WC

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

• ВІКНА: гартовані, товщиною 8 см
• матова сторона скла – зі сторони петель

• блочна рама або регульована рама з двома петлями

• Примітка: Скло потрібно замовляються в комплекті з дверною коробкою

КОНСТРУКЦІЯ

1 2 3 4 5

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА (мм) «60» «70» «80» «90»

ширина полотна 617 717 817 917

мм висота полотна (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

A
m

be
r 1

3

A
m

be
r 1

4

A
m

be
r 1

5

A
m

be
r 3

A
m

be
r 6

A
m

be
r 1

2

І ГРУПА ІI ГРУПА

Studio
RONDO

Studio
CLASSIC

Studio
ARCOS

КОЛЬОРИ ФУНРНІТУРИ

Сріблястий анодований алюміній [F150] Нержавіюча сталь [F157] Фарбований чорний

OB3 ORS8ORS1

ДВЕРІ AMBER ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ГРУПИ ЗА ВИДАМИ ДЕКОРУВАННЯ СКЛА

І ГРУПА – базове скло  
(прозоре або матове різних відтінків)

Amber 13 – сатинове скло

Amber 14 – прозоре скло

Amber 15 – графітове скло

ІІ ГРУПА – декороване скло  
(з гравіюванням або принтом)

Amber 3 – прозоре скло з принтом

Amber 6 – прозоре скло з принтом

Amber 12 – сатинове скло з гравіюванням



ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПРОДУКТ НЕДОСТУПНИЙ З 01/08 ПО 31/10/2022

Norma Decor та Libra
СКЛАДНІ ДВЕРІ
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ліндо (білий) [B134]



ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

С
кл

ад
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 D
EC

O
R 

1
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ПРОДУКТ НЕДОСТУПНИЙ З 01/08 ПО 31/10/2022
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СКЛО (ГЛЯНЦЕВА СТОРОНА СКЛА – ЗІ СТОРОНИ ПЕТЕЛЬ)

• satinato – загартоване скло

satinato

стандарт – без доплат

• Складні двері складаються зі складного полотна та стінової обшивки на базі блочної 
або регульованої коробки

1 • конструкція кожної половини складних дверей – це рама з плити МДФ або 
напівфабрикатів з клеєної хвойної деревини товщиною 33 мм.

2 • стабілізаційне заповнення – «стільники»

3 • каркас з заповненням, обший з двох сторін плитою ХДФ товщиною 3 mm

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR

• кожна половинка стулки має один фальц по вертикальній кромці з боку 
вертикального елемента дверної коробки

• обидві половини з’єднані між собою прихованими петлями

• вся конструкція з’єднується з підлогою штифтом, встановленим у основу, яка, у свою 
чергу, прикручується до підлоги

• верхня частина з’єднана штифтом, встановленим в основу, який оснащена білою шиною, замонтованою під 
фальцем перемички

• по шині ходить верхній напрямний елемент, який стабілізує дверне полотно під час відкривання/закривання

• вертикальні кромки полотен заокруглені  (детальніше див. на с. 100)

• універсальне дверне полотно, яке може бути як лівим, так і правим

• одинарні двері «60»–«90»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОЛОТЕН 
• 2 круглі срібні ручки

• 2 приховані срібні петлі

КОНСТРУКЦІЯ
1

2

4
3

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ

ліндо 
(білий) бук дуб

ламінат ENDURO 

B134 B136 B224

горіх коїмбра ебенове 
дерево осінній дуб

B339 B402 B406 B706

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

попелястий 
дуб антрацит європей-

ський дуб

ламінат ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639
італійський 
дуб

північний 
дуб

B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

кедр 
форте дуб натуро сніжний 

дуб
весняний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

ламінат ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

горіх duro дуб eterno сірий дуб 

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476

білий

B490

ламінат ENDURO POLI
В наявності тільки, як колір дверних коробок:
• БЛОЧНА, 
• РЕГУЛЬОВАНА,
• РЕГУЛЬОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙA[B726]

чорний

ДВЕРНІ КОРОБКИ
• [OB3] блочна (можливість додати стрічку 10 х 60 мм або 16 х 80 мм) с. 101

• [ORS1] регульована, з плоскою лиштвою 60 мм с. 102 

• [ORS8] регульована, з плоскою лиштвою 80 мм с. 102  

OB3 ORS8ORS1



Розсувна система, 
що ховається в гіпсокартонній стіні

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

www.invado.pl
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дуб eterno [B474]

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ
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СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДВЕРНОЇ КОРОКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ – ОДИНАРНА СИСТЕМА

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДВЕРНОЇ КОРОКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ – ПОДВІЙНА СИСТЕМА

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРОБКИ ДЛЯ РОЗСУВНОЇ СИСТЕМИ, СХОВАНОЇ У СТІНІ

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ: (A – горизонтальна планка з кутовою лиштвою / B – вертикальна смуга з кутовою лиштвою / C – відбійник з кутовими лиштвами)

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ
• несуча касета з системою «100» або «125»

• комплект планок, щіток і прокладок

• комплект лиштв, які регулюються з двох сторін

• спеціальний поручень (комплект для двох сторін полотна) і наперсток (1 шт.) колір: хром, сатин, 
золото або чорний

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
• гідравлічний амортизатор BIAS

• замок-гачок, колір: хром, сатин, золото, чорний. У доплату 
включено: замок-гачок, складний ключ або складна ручка для WC

• ключ
• WC

• розширення (тунель) для збільшення діапазону регулювання дверної рами понад 20 мм 
– елемент розширення (ціна за 10 мм)

• запірна пластина

Касета шириною 100 призначена для модульних полотен (напр., Domino, Versano, Tamparo) і плоских 
суцільних полотен. Касета шириною 125 мм призначена для плоских полотен (напр., Torino, Strada).
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РОЗМІРИ ОДИНАРНОЇ КАСЕТИ (мм) РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

просвіт L x H зовнішні розміри C x H1 A B товщина 
стінки

ширина 
полотна

мм висота 
полотна

610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1346 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 670 640

100–125

644

2040 (PL)
–

1988 (CZ-SK)

710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1546 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 770 740 744

810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1746 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 870 840 844

910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1946 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 970 940 944

1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 2146 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1070 1040 1044

H – висота просвіту; H1 – висота касети; L – ширина просвіту; С – ширина касети

РОЗМІРИ ПОДВІЙНОЇ КАСЕТИ (мм) РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

просвіт L x H зовнішні розміри C x H1 A B товщина 
стінки

ширина 
полотна

мм висота 
полотна

1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 2610 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1290 640

100–125

644

2040 (PL)
–

1988 (CZ-SK)

1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3010 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1490 740 744

1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3410 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1690 840 844

1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3810 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1890 940 944

2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 4210 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 2090 1040 1044

H – висота просвіту; H1 – висота касети; L – ширина просвіту; С – ширина касети

c2

a1

b1

a2
b2

a3 a4

b3

b4
c1

касета 100/125 mm

c3

c4
c5

РОЗМІРИ ЕЛЕМЕНТІВ 
КАСЕТИ (мм) a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 c5

касета 100 19
(PL) 50 / 60 (CZ-SK) 25 10

19
(PL) 33 / 40 (CZ-SK) 7 10 25 7 (PL) 50 / 60 (CZ-SK)

12
(PL) 2073 / 2023 (CZ-SK)

касета 125 25 25 25

MUR

skrzydło drzwiowe

MUR

СТІНАСТІНА

дверне полотно

10
0 

/1
25

лиштва зі шпунтом: находить на 
стіну макс. 20 мм оздоблення стін, наприклад плитка

ТУНЕЛЬ

розширення

Регулювання до 20 мм 
здійснюється шпунтом 

лиштви, виконаної на 
індивідуальне замовлення 

(без доплати)

Регулювання понад 20 мм 
здійснюється шляхом 
розширення елементів 
коробки (тунель – за 
додаткову плату)

замок-гачок – під ключ

поручень 
з наперстком, 
складний ключ 

плінтуси та лиштвиПрокладка

щітка

замок-гачок 
– для WC

поручень 
з наперстком 

WC

поручень 
з наперстком

гідравлічний амортизатор BIAS

запірна 
пластина
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коричневий металік [B406]

Усі ламіновані та модульні дверні полотна можуть 
бути встановлені як настінна розсувна система. 
Дверні полотна AMBER не можуть використовуватися 
для настінної розсувної системи.

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ БЕЗ 
ФАЛЬЦЯ

ОДИНАРНІ 
ДВЕРІ

ПОДВІЙНІ 
ДВЕРІ

ДВЕРІ З 
ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО НА 
НАШОМУ YOUTUBE-
-КАНАЛІ: МОНТАЖ 

НАСТІННОЇ РОЗСУВНОЇ 
СИСТЕМИ



A

B

Розміри карниза

A—91.5 мм [ORS3]  
або 111.5 мм [ORS9]

B—92 мм
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ
• карниз кольору дверного полотна – кріпиться на алюмінієву планку (два види в залежності від висоти лиштви, яка 

використовується для коробки – 60 мм або 80 мм)

• шина – монтується на алюмінієву планку

• спеціальний поручень (комплект для двох сторін полотна) і наперсток (1 шт.) колір: хром, сатин, золото або чорний

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• гідравлічний амортизатор BIAS

• відбійник

• ENDURO / PLUS / 3D

• ECO-FORNIR / ENDURO POLI

• CPL 0,15 мм

• замок-гачок: хромований, сатиновий, золотий. Додаткова плата 
включає: замок-гачок, складний ключ або складну ручку для WC

• ключ

• WC

замок-гачок – під ключ

поручень з 
наперстком, 

складний ключ 
замок-гачок 
– для WC

поручень з 
наперстком 

WC

поручень 
з наперстком

гідравлічний амортизатор BIAS

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ТА 
ОБШИВКИ СТІНИ ORS3/ORS9 ДЛЯ 
НАСТІННОЇ СИСТЕМИ (мм)

коробка для одинарних дверей коробка для подвійних дверей

«60» «70» «80» «90» «100» «120» «130» «140» «150» «160» «170» «180» «190» «200»

s1 ширина полотна 644 744 844 944 1044 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988 2088

s2 ширина проєму в стіні* 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094

s3 зовнішня ширина коробки 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s4 ширина просвіту коробки 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 ширина обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS3] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

80 мм [ORS9] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 мм висота полотна:  (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

h2 висота отвору в стіні (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)

h3 зовнішня висота коробки (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)

h4 висота просвіту коробки* (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 висота обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS3] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)

80 мм [ORS9] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

* Розміри отвору в стіні для версії без обшивки повинні збігатися з розмірами коробки у світлі.

s5
s2
s1

s3
s4

h5 h2 h1 h4 h3

ОБШИВКА СТІНИ

• [ORS3] обшивка стінки з лиштвою 60 мм та відбійником 
Додаткова плата включає: обшивку стіни з лиштвою 60 мм, полотно з вибраними отворами та накладку з замком-гачком

• [ORS9] обшивка стінки з лиштвою 80 мм та відбійником 
Додаткова плата включає: обшивку стіни з лиштвою 80 мм, полотно з вибраними отворами та накладку з замком-гаком

ORS9ORS3

карниз відбійник

запірна 
пластина

ПОДІЛ ШИН ТА КАРНИЗІВ ЗА ШИРИНОЮ СИСТЕМИ

ширина 
полотна

довжина 
карниза кількість шин і кутників кількість елементів 

карниза ширина полотна довжина 
карниза

кількість шин 
і кутників

кількість елементів 
карниза

«60» 1350 мм

1 шина і монтажний 
кутник довжиною 2 м 1 частина

«70» + «70» або «60» + «80» 3000 мм

2 шини і монтажні кутники 
довжиною 2 м

2 частини

«70» 1550 мм «70» + «80» або «60» + «90» 3200 мм

«80» 1750 мм «80» + «80» або «70» + «90»
або «60» + «100» 3400 мм

«90» 1950 мм «80» + «90» або «70» + «100» 3600 мм

«100» 2150 мм

2 шини і монтажні кутники 
довжиною 2 м

«90» + «90» або «80» + «100» 3800 мм

«60» + «60» 2600 мм

2 частини

«90» + «100» 4000 мм

«60» + «70» 2800 мм «100» + «100» 4200 мм 3 шини і монтажні кутники 
довжиною 2 м
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ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛОТНА:

ДВЕРІ  
З ФАЛЬЦЕМ

ОДИНАРНІ  
ДВЕРІ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІЙКІСТЬ ДО 
ЗЛОМУ

Кольори фотографій дизайну та моделей:
антрацит [B637]

Двері EGIDA мають зламостійкість RC 2, за умови 
комплектації полотна спеціальною коробкою INVADO, 
порогом і накладкою з ручкою не нижче 2-го класу та 
циліндром не нижче 4-го класу зламностійкості.

ВХІДНІ ВНУТРІШНІ ДВЕРІ

Egida (RC2)

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО 
НА НАШОМУ 

YOUTUBE-КАНАЛІ: 
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 

EGIDA 
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ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ
ламінат ENDURO

бук

B136

шляхетний 
дуб

класичний 
горіх

ламінат ENDURO 3D

B541 B597

ламінат ENDURO-PLUS

горіх duro дуб eterno сірий дуб білий

ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR CPL

B473 B474 B476 B490

дуб натуро

італійський 
дуб

B587
весняний 
дуб

північний 
дуб

зимовий 
дуб

сибірська 
модрина

B705 B707 B708

горіх

B339
ебенове 
дерево осінній дуб

B406 B706

антрацит європей-
ський дуб

B637 B639 B656 B657

однонаправлений ламінат 
(горизонтальний)

каштан

B288

двонаправлений ламінат 
(горизонтальний і вертикальний)

ДВЕРНІ КОРОБКИ

• [KOBA] – блочна дверна коробка 90 х 44 мм на основі фанери хвойних порід, обшитої МДФ 

• [KOBM] – металева дверна коробка  
кольори RAL: коричневий 8017 – стандартний, медовий 8003 *, білий 9010 *, бежевий 1001 *, сірий 7047*

* Примітка: Металеві дверні коробки нестандартних кольорів 
доступні під замовлення з довшим терміном виконанняKOBA KOBM

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО 
ПОЛОТНА ТА КОРАБКИ (мм)

дерев’яна дверна коробка 
[KOBA]

металева дверна 
коробка [KOBM]

«80» «90» «100» «80» «90» «100»

s1 ширина полотна 844 944 1044 844 944 1044

s2 ширина отвору в стіні 920 1020 1120 890 990 1090

s3 зовнішня ширина коробки 890 990 1090 880 980 1080

s4 ширина просвіту коробки 802 902 1002 800 900 1000

s5 ширина обшивки коробки -- -- -- 906 1006 1106

h1 висота полотна  (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK) 2040

h2 висота отвору в стіні  (PL) 2084 / 2030 (CZ-SK) 2070

h3 зовнішня висота коробки  (PL) 2069 / 2015 (CZ-SK) 2064

h4 висота просвіту коробки  (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK) 2024

h5 висота обшивки коробки -- 2077

1 • каркас з фанери та шпону деревини хвойних порід

2 • стабілізаційне заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами

3 • каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ

4 • дверне полотно зі ламінатом ENDURO або ECO FORNIR
• товщина полотна: 40 мм

• вертикальні кромки полотен заокруглені (детальніше див. на с. 90)
• одинарні стулки: «80»–«100»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОЛОТЕН 
• багатоточковий врізний замок, протизламний, клас С

• 3 посилених петлі + 3 протизламні штифти (по 1 під кожну петлю)

• звукоізоляція Rw = 29 дБ (клас звукоізоляції Rw = 27 дБ)

• двері 2 класу протизламності

• фіксований алюмінієвий поріг

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверна ручка + планка QUEBECK II класу протизламності (колір F6 – INOX або F9 – TYTAN)

• ручка + планка ROYAL III класу протизламності  + захист циліндра (колір F6 – INOX)

• комплект циліндрів WILKA (циліндр + циліндр з ручкою), ІІ клас, 30 х 40 мм, 6 ключів

• панорамний видошукач

• ущільнювач для дверей шириною «80»–«100»

Примітка: для полотен з ущільнювачем, що опускається, 
поріг не використовується, тому не входить у комплект.

КОНСТРУКЦІЯ

ВРІЗНИЙ ЗАМОК 
Багатоточковий протизламний 

замок класу С. Зламостійкість RC-2

ПРОТИЗЛАМНІ ШТИФТИ

СТІЙКІСТЬ ДО 
НАВАНТАЖЕННЯ

3 посилених петлі

ПАНОРАМНИЙ ВИДОШУКАЧ

ЗАПОВНЕННЯ – ПЛИТА ДСП З 
ТРУБЧАСТИМИ ОТВОРАМИ. КАРКАС З 
ФАНЕРИ ТА ШПОНУ ХІОЙНИХ ПОРІД 

Клас звукоізоляції Rw = 27 дБ

ПРОТИЗЛАМНІ 
ШТИФТИ

1 штифт під кожну 
петлю

IN
O

XTIT
A

N

планка 
QUEBEC

циліндр

панорамний видошукач ущільнювач

1

2

3
4

планка 
ROYAL

ФІКСОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ 
(В стандартній комплектації)
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Розміри

AA
BB

DD CC

РОЗМІРИ ФАЛЬЦЕВИХ, БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ТА РОЗСУВНИХ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН

«60» «70» «80» «90» «100»

A 618 718 818 918 1018

B 644 744 844 944 1044

C (PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)

D (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

А і С – ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ПОЛОТЕН;  
B і D – ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ ФАЛЬЦЕВИХ ТА РОЗСУВНИХ ПОЛОТЕН

Ущільнювальна планка у двостулкових дверях
МОДУЛЬНІ I ПЛОСКІ ДВЕРНІ ПОЛОТКА 
З РЕГУЛЮВАЛЬНОЮ АБО БЛОЧНОЮ 
ДВЕРНОЮ КОРОБКОЮ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПЛАНКА З ОБОХ СТОРІН ДВЕРЕЙ

МОДУЛЬНІ I ПЛОСКІ ДВЕРНІ ПОЛОТКА
З РЕГУЛЬОВАНОЮ КОРОБКОЮ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПЛАНКА ВІД КОРОБКИ

ПЛОСКІ ДВЕРНІ ПОЛОТНА З КОЛЕКЦІЇ 
MODERN LINE ТА OPTIMO LINE З БЛОКОВОЮ 
АБО РЕГУЛЬОВАНОЮ ДВЕРНОЮ 
КОРОБКОЮ  

подвійні дверні полотна з фальцем та 
контрфальцем

Закруглені краї в дверних полотнах INVADOЗакруглені краї в дверних полотнах INVADO
ТИП ПОЛОТНА

РОЗПАШНЕ
РОЗСУВНЕ КРОМКА ВІД СТИКУ 

ДВОСТУЛКОВИХ ДВЕРЕЙФАЛЬЦЕВЕ БЕЗФАЛЬЦЕВЕ

МОДУЛЬНІ ТАК ТАК ТАК ТАК
ПЛОСКІ ТАК НІ НІ
СКЛАДНІ  ТАК*
EGIDA ТАК

* ЛИШЕ НА ЗОВНІШНІХ ВЕРТИКАЛЬНИХ КРОМКАХ. ІНШІ – ГОСТРІ

ВентиляціяВентиляція
Згідно зі стандартом двері в душ або ванну кімнату повинні відкриватися назовні, мати в рамі чисту ширину не менше 0,8 м і висоту 2 м, а в нижній частині – 
отвори із сумарним перерізом не менше 0,022 м2 для подачі повітря. Сумарний переріз вентиляційних отворів – це сума просвіту (стандартно 7 мм), а також 
додаткових рішень, які використовуються для збільшення загальної чистої площі вентиляції, таких як: вентиляційні втулки, вентиляційний виріз та вентиляційні 
решітки. Використання вентиляційної решітки забезпечує відповідну вентиляційну площу при будь-якій ширині дверей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ , ОБЛАДНАНИХ СИСТЕМОЮ РЕКУПЕРАЦІЇ 
Використання рекуперації для забезпечення належного потоку повітря в житлових і допоміжних приміщеннях. Всі міжкімнатні двері рекомендується 
оснащувати вирізом в нижній частині. Площа вирізу в дверях житлових і підсобних приміщень повинна бути не менше 80 см2 (цій вимозі повністю відповідають 
двері INVADO з вентиляційним вирізом). Розмір вентиляційного вирізу в дверях санітарних приміщень повинна бути 200 см2.

вентиляційний виріз вентиляційна решітка 
(Norma Decor)

круглі та квадратні втулки

ширина дверей кількість 
втулок

металеві втулки пластикові втулки для 
плоских дверних полотен

пластикові гільзи для 
модульних дверних 

полотен

площа 
вентиляційного 

вирізу із зазором 
[м2]

площа вентиляційної 
решітки із зазором [м2]

площа вентиляційної втулки із зазором [м2]

«60» 3 0,0069 0,0062 0,0056 0,00835

> 0,022

«70» 4 0,0085 0,0075 0,0067 0,01085

«80» 5 0,0101 0,0089 0,0079 0,01335

«90» 6 0,0117 0,0103 0,0090 0,01585

«100» 6 0,0124 0,0110 0,0097 0,01835

«110» 6 0,0131 0,0117 0,0104 0,02085

Примітка: У ДВЕРНИХ ПОЛОТНАХ D’ARTAGNAN НЕ МОЖНА  ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВТУЛКИ ТА РЕШІТКИ. РОЗСУВНІ СТУЛКИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЩОДО ВЕНТИЛЯЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ. 
В ДВЕРНИХ ПОЛОТНАХ INVADO НЕ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ ОДНОЧАСНО КІЛЬКА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ РІШЕНЬ.



Блочна коробка для фальцевих дверейOB3
ДВЕРНІ КОРОБКИ
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РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ТА 
КОРАБКИ (мм) одностулкові полотна Kétszárnyú kivitel

полотно «60» «70» «80» «90» «100» «120» «130» «140» «150» «160» «170» «180» «190» «200»

s1 ширина полотна 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s2 ширина отвору в стіні 718 818 918 1018 1118 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138

s3 зовнішня ширина коробки 688 788 888 988 1088 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108

s4 ширина просвіту коробки 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

h1 мм висота полотна (PL) 2040 / 1987 (CZ-SK)

h2 висота отвору в стіні (PL) 2084 / 2029 (CZ-SK)

h3 зовнішня висота коробки (PL) 2069 / 2014 (CZ-SK)

h4 висота просвіту коробки (PL) 2025 / 1970 (CZ-SK)

КОНСТРУКЦІЯ
• плита МДФ

• покриття – всі ламінати з асортименту INVADO

• поперечний переріз бруска: 90 х 44 мм

OB3 OB3 + LO1
БЛОЧНА КОРОБКА БЛОЧНА КОРОБКА + 2x 

КОМПЛЕКТ ЛИШТВ LO1 
(10x60 ММ)
(ЗА ДОПЛАТУ)

ПЕТЛЯ

 КОВПАЧОК ДЛЯ 
ПЕТЛІ

ДВЕРНА КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ШИРИНОЮ
• одностулкові полотна – ширина від «60» до «100»

• двостулкові полотна – ширина від «120» до «200»

s2

s1

s3
s4

h2 h1 h3h4

12 mm

60 / 80 mm

Брусок 
LC1

12 mm

Використання бруска для стику між 
стіною та коробкою LC1 та лиштви 
LO1, а також їхня площа покриття

ЛИШТВА (LO1) ТА БРУСОК ДЛЯ СТИКУ (LC1) МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ БЛОЧНОЇ КОРОБКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ШИРИНОЮ «60»–«90». 
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ШИРИНОЮ «100» НЕОБХІДНО ЗАМОВИТИ ЛИШТВУ АБО ПОДВІЙНИЙ БРУСОК (LC2).

OB3 + LO7
БЛОЧНА КОРОБКА + 2x 
КОМПЛЕКТ ЛИШТВ LO7 
(16x80 ММ)
(ЗА ДОПЛАТУ)

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДЛЯ БЛОЧНОЇ КОРОБКИ
• плоска лиштва LO1 (шир. 60 мм) – комплект для однієї сторони

• плоска лиштва LO7 (шир. 80 мм) – комплект для однієї сторони

• Брусок LC1 – комплект

• коробки з проємами по периметру до 5 п.м. (без скла)

• коробка для двостулкових дверей

• додаткова петля (в коробці «60»–«80»)



Регульована коробка для фальцевих дверейORS1 / ORS8
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ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ КОРОБКИ
• коробки з проємами по периметру до 5 п.м. (без скла)

• коробка для двостулкових дверей

• додаткова петля (в коробці «60»–«80»)

• стандартний кутник (шпунт 30 мм) – ціна за комплект

• кутник з подовженим шпынтом + 20 мм (шпунт 50 мм) – ціна за комплект

• обшивка стіни (глуха рама)

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ТА 
КОРАБКИ (мм) одностулкові полотна двостулкові полотна

полотно «60» «70» «80» «90» «100» «120» «130» «140» «150» «160» «170» «180» «190» «200»

s1 ширина полотна 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s2 ширина отвору в стіні 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094

s3 зовнішня ширина коробки 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s4 ширина просвіту коробки 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 ширина обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS1] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

80 мм [ORS8] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 мм висота полотна (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

h2 висота отвору в стіні (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)

h3 зовнішня висота коробки (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)

h4 висота просвіту коробки (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 висота обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS1] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)

80 мм [ORS8] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

КОНСТРУКЦІЯ
• плита МДФ

• покриття – всі ламінати з асортименту INVADO

• стандартно коробка комплектується кутниками, з’єднаних під кутом 45° в наборі: стандартний кутник 
складається з плоскої лиштви шириною 60 мм і шпунта довжиною 30 мм (можливе замовлення 
окремого комплекту кутника зі шпунтом довжиною 50 мм та/або плоскої лиштви шириною 80 мм – див. 
інформацію в таблиці доплат)

ДВЕРНА КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ШИРИНОЮ
• одностулкові полотна – ширина від «60» до «100»

• двостулкові полотна – ширина від «120» до «200»

РОЗМІР ПОКРИТТЯ СТІНИ
• Регульована дверна коробка виготовляється за розмірами відповідно до товщини стіни в межах 

20 мм. Мінімальна товщина стінки – 75 мм. ПРИМІТКА: коробка має надрізи, що дозволяють 
зменшити охоплення на 15 мм. Дверна коробка для стіни товщиною 360 мм складається як 
мінімум з двох з’єднаних між собою елементів.

s3
s4

s1
s2
s5

h2 h1 h4h5 h3

ЗМІНА ВІДСТАНІ 
КОРОКИ

ORS1 ORS8

Коробка для стін товщиною від 360 мм

лиштва

шпунт

РЕГУЛЬОВАНА КОРОБКА + КУТНИК 
З  ПЛОСКОЮ ЛИШТВОЮ ШИРИНОЮ 
60 ММ ЗІ ШПУНТОМ 30 ММ

РЕГУЛЬОВАНА КОРОБКА + КУТНИК 
З ПЛОСКОЮ ЛИШТВОЮ ШИРИНОЮ 
80 ММ ЗІ ШПУНТОМ 30 ММ

ПЕТЛЯ 

 КОВПАЧОК ДЛЯ 
ПЕТЛІ

НОМІНАЛЬНЕ ПЕРЕКРИТТЯ СТІНИ ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНИХ ДВЕРНИХ КОРОБОК

СИМВОЛ A B C D E F G H I J

ТОВЩИНА СТІНИ 75–94 95–114 120–139 140–159 160–179 180–199 200–219 220–239 240–259 260–279

СИМВОЛ K L M N O P Q R S T U

ТОВЩИНА СТІНИ 280–299 300–319 320–339 340–359 360–379 380–399 400–419 420–439 440–459 460–479 480–499*

* Є можливість замовити дверну коробку товщиною понад 499 мм – для цього звертайтеся до відділу продажу INVADO

МОНТАЖ 
РЕГУЛЬОВАНОЇ 

ДВЕРНОЇ 
КОРОБКИ



Регульована коробка для модульних безфальцевих дверейORS7/ ORS10 
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ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ КОРОБКИ ДЛЯ 
МОДУЛЬНИХ БЕЗФАЛЬЦЕВИХ ДВЕРЕЙ
• коробки з проємами по периметру до 5 п.м. (без скла)

• коробка для двостулкових дверей

• додаткова петля для безфальцевих дверей

• стандартний кутник (шпунт 30 мм) – ціна за комплект

• кутник з подовженим шпынтом + 20 мм (шпунт 50 мм) – ціна за комплект

КОНСТРУКЦІЯ
• плита МДФ

• покриття – всі ламінати з асортименту INVADO

• стандартно коробка комплектується кутниками, з’єднаних під кутом 45° в наборі: стандартний кутник 
складається з плоскої лиштви шириною 60 мм і шпунта довжиною 30 мм (можливе замовлення 
окремого комплекту кутника зі шпунтом довжиною 50 мм та/або плоскої лиштви шириною 80 мм – див. 
інформацію в таблиці доплат)

ДВЕРНА КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ШИРИНОЮ
• одностулкові полотна – ширина від «60» до «100»

• двостулкові полотна – ширина від «120» до «200»

РОЗМІР ПОКРИТТЯ СТІНИ
• Регульована дверна коробка виготовляється за розмірами відповідно до товщини стіни 

в  межах 20 мм. Мінімальна товщина стінки – 75 мм. Примітка: Для товщини стіни 75–85 слід 
використовувати коробку з розміром А (75–94). У цьому випадку кутник потрібно вкоротити 
в  місці надрізу – інакше коробка не буде прилягати до стіни з двох сторін. Дверна коробка для 
стіни товщиною 360 мм складається як мінімум з двох з’єднаних між собою елементів.

ORS7 ORS10

лиштва

шпунт

РЕГУЛЬОВАНА КОРОБКА  
+ КУТНИК З ПЛОСКОЮ ЛИШТВОЮ  
ШИРИНОЮ 60 ММ ЗІ ШПУНТОМ 30 ММ

РЕГУЛЬОВАНА КОРОБКА  
+ КУТНИК З ПЛОСКОЮ ЛИШТВОЮ  
ШИРИНОЮ 80 ММ ЗІ ШПУНТОМ 30 ММ

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ

h2 h1 h4h5 h3

s3
s4

s1
s2
s5

НОМІНАЛЬНЕ ПЕРЕКРИТТЯ СТІНИ ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНИХ ДВЕРНИХ КОРОБОК

СИМВОЛ A B C D E F G H I J

ТОВЩИНА СТІНИ 75–94 95–114 120–139 140–159 160–179 180–199 200–219 220–239 240–259 260–279

СИМВОЛ K L M N O P Q R S T U

ТОВЩИНА СТІНИ 280–299 300–319 320–339 340–359 360–379 380–399 400–419 420–439 440–459 460–479 480–499*

* Є можливість замовити дверну коробку товщиною понад 499 мм – для цього звертайтеся до відділу продажу INVADO

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ТА 
КОРАБКИ (мм) одностулкові полотна двостулкові полотна

полотно «60» «70» «80» «90» «100» «120» «130» «140» «150» «160» «170» «180» «190» «200»

s1 ширина полотна 618 718 818 918 1018 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039

s2 ширина отвору в стіні 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094

s3 зовнішня ширина коробки 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s4 ширина просвіту коробки 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 ширина обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS7] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

80 мм [ORS10] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 мм висота полотна (PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)

h2 висота отвору в стіні (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)

h3 зовнішня висота коробки (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)

h4 висота просвіту коробки (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 висота обшивки 
коробки з лиштвою

60 мм [ORS7] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)

80 мм [ORS10] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

ЗМІНА ВІДСТАНІ 
КОРОКИ

Коробка для стін товщиною від 360 мм
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ДВЕРНІ КОРОБКИ

ПРИХОВАНА ДВЕРНА КОРОБКА SARA-PRO – ВНУТРІШНЯ

ПРИХОВАНА ДВЕРНА КОРОБКА SARA-PRO – ЗОВНІШНЯ

Прихована дверна коробка SARA-PRO

КОНСТРУКЦІЯ
• каркас з плити МДФ

• площина і краї полотна заґрунтовані і готові до поклейки або фарбування (поклейка і фарбування самостійно)
• стабілізаційне заповнення – «стільники» або опціонально  плита ДСП з трубчастими отворами
• каркас з заповненням, обшита з двох сторін плитою ХДФ
• одинарні стулки: «60»–«90»

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОЛОТЕН 
• 2 врізні петлі
• магнітний замок на звичайний ключ, замок WC, циліндр, або економзамок

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ (ЗА ДОПЛАТУ)
• дверне полотно без отвору під ключ
• вентиляційний виріз
• втулки ПВХ
• циліндр 31/36
• заповнення – плита ДСП з трубчастими отворами
• ущільнювач для дверей шириною «60» – «90»
• вентиляційна решітка

s1
s2

s3

s4

h1h2 h4 h3

ПРАВІ
двері

ЛІВІ
двері

180O 180O

Д
ВЕ

РІ

СТІНА

М
УР

О
ВА

НА
 

С
ТІН

А

ДВЕРНА 
КОРОБКА 

3 mm

мінімум 80 мм

Д
ВЕ

РІ

ГІ
ПС

О
КА

РТ
О

НО
ВА

 
С

ТІН
А

ДВЕРНА 
КОРОБКА 

3 mm

мінімум 80 мм

РОЗМІРИ ПОЛОТНА ТА ПРИХОВАНОЇ КОРОБКИ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННОЇ 
АБО МУРОВАНОЇ СТІНИ

внутрішня коробка зовнішня коробка

полотно «60» «70» «80» «90» «60» «70» «80» «90»

s1 ширина полотна 618 718 818 918 618 718 818 918

s2 ширина отвору в стіні 698 798 898 998 698 798 898 998

s3 зовнішня ширина коробки 688 788 888 988 688 788 888 988

s4 ширина просвіту коробки 603 703 803 903 603 703 803 903

h1 мм висота полотна (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK) (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

h2 висота отвору в стіні (PL) 2076 / 2024 (CZ/SK) (PL) 2066 / 2014 (CZ/SK)

h3 зовнішня висота коробки (PL) 2069 / 2017 (CZ/SK) (PL) 2059 / 2007 (CZ/SK)

h4 висота просвіту коробки (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK) (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

ДВЕРНА 
КОРОБКА 

Д
ВЕ

РІ

СТІНА

МУРОВАНА 

СТІН
А

3 mm

мінімум 80 мм

Д
ВЕ

РІ

3 mm

мінімум 80 мм

ГІПСОКАРТО-
НОВА СТІНА

h1h2 h4 h3

s1

s2

s3

s4

90O

ПРАВІ
двері

90O

ЛІВІ
двері

без доплат

Дверна коробка SARA-PRO – це абсолютно нову якість в дизайні інтер’єру.  
Невидима неозброєним оком, вона робить простір світлим. Ідеально підходить 
для мінімалістичних та сучасних інтер’єрів. Доступний у зовнішньому та 
внутрішньому виконанні.

ПРИМІТКА: ДВЕРНУ КОРОБКУ SARA-PRO МОЖНА ПОФАРБУВАТИ ФАРБОЮ ДЛЯ СТІН ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ҐРУНТУВАННЯ ҐРУНТОВКОЮ, ЯКА ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ.

Дверне полотно на основі NORMA DECOR 1:  
безфальцеве для зовнішньої коробки або з фальцем для 

внутрішньої рами
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ORS5
ДВЕРНІ КОРОБКИ

8080

5555

16163535

75 / 11075 / 110

60–94 / 95–129 60–94 / 95–129 

h1

7575

8080
5555

16163535

85 / 15585 / 155

130–199 / 200–269 130–199 / 200–269 

Система металевої коробки для стін товщиною 
понад 130 має додатковий подовжуючий елемент.  
Для діапазону 130–199 елемент шириною 85 мм. 

 Для діапазону 200–269 елемент шириною 155 мм.

s1

Металева дверна коробка

корпус коробки 

металева дверна рама 

алюмінієвий кутник 

прокладка

1515
3131

3030

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус металевої коробки дозволяє встановлювати нові двері в приміщеннях з металевими рамами, які відповідають польському стандарту 
розмірів, не демонтуючи їх. Перевагою такого рішення є простота монтажу з використанням пінопласту без забруднення підлоги та стін, а також 
можливість встановлення стандартних ламінованих дверних полотен INVADO.

ДВЕРНА КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ШИРИНОЮ РОЗМІРИ НА ПРОСВІТ МЕТАЛЕВОЇ КОРОБКИ (мм)
• одностулкові полотна – ширина від «60» до «100» полотно: «60» «70» «80» «90»

РОЗМІР ПОКРИТТЯ СТІНИ s1 ширина просвіту коробки 600 700 800 900

• 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 h1 висота просвіту коробки (PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)
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Плоскі та модульні двері

ПЛАСТИНИ KICK I PUSH – ІНФОРМАЦІЯ
• матеріал: нержавіюча сталь;
• розміри: ширина підібрана до ширини дверей, висота 300 мм, товщина 0,6 мм;
• вентиляційний виріз – висота: 15 мм;
• вентиляційні втулки – діаметр: 40 мм (в залежності від ширини дверного полотна використовується різна 

кількість вентиляційних рукавів: «60» – 3 втулки / «70» – 4 втулки / «80» – 5 втулок / «90»–«110» – 6 втулок);
• вентиляційна решітка – розміри: 430 x 110 мм.

нижня планка, пряма

верхня планка з отвором під ручки

нижня планка з вентиляційним вирізом

нижня планка з отворами для втулок нижня планка з вентиляційною решіткою

вентиляційні втулки – круглі вентиляційні втулки – квадратні вентиляційна решітка

кришки петель
(хром, сатин хром, чорні 

або золоті)

штифтова 
петля

прихована петля
(двері без фальца)

циліндр ущільнювач, що 
опускається

ілюмінатор (чорний або сріблястий з матовим або 
прозорим склом)

алюмінієвий поріг

Пластини KICK i PUSH

дверний ущільнювач
(в упаковці 5,5 м)
Доступні кольори:
ЧОРНИЙ / БІЛИЙ / СІРИЙ / КОРИЧНЕВИЙ / БЕЖЕВИЙ

дверний доводчик
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pochwyt 
z naparstkiem, 

kluczem łamanym i 
blachą zaczepową

pochwyt WC 
z naparstkiem i blachą 

zaczepową

pochwyt 
z naparstkiem

гідравлічний амортизатор

замок-гачок 
WC\КЛЮЧ

ручка зі 
складним ключем 

і наперстком

поручень 
з наперстком WC

поручень з наперстком

Технічні двері

вкладка з ручкою WILKA 
(Egida)

ущільнювач, що опускається 
(Egida)

панорамний видошукач
(Egida)

ручка  
QUEBECK (TYTAN / INOX) / ROYAL (INOX)

(Egida)

IN
O

X

Скляні двері
фурнітура  
Studio RONDO
(Amber)

фурнітура  
Studio CLASSIC
(Amber)

фурнітура 
Studio ARCOS
(Amber)

запірна пластина

замок-гачок – під ключ

замок-гачок – для WC

Розсувні системи

прокладка
(система прихована в стін)

плінтуси та лиштви
(система прихована в стін)

щітка
(система прихована в стін)

відбійник
(настінна система)

карніз
(настінна система)
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ДВЕРНІ РУЧКИ

золотистий матовий

мідний матовий

блискучий хром

матовий хром

чорний

блискучий хром

матовий нікель

білий

золотистий блискучий 

чорний

нікель сатина / хром

графіт / хром

нікель сатина / хром

антрацит / хром

нікель сатина / хром

антрацит / хром

чорний

чорний

нержавіюча сталь

дверна ручка FLIP
колір фотографії: антрацит / хром

дверна ручка ENTRA
колір фотографії: антрацит / хром

дверна ручка SPIGOLA-QR
колір фотографії: мідний матовий 

дверна ручка DUO
колір фотографії: графіт / хром

дверна ручка SPARK FIT
колір фотографії: чорний

дверна ручка EUFORIO
колір фотографії: чорний

Наявні розетки:

дверна ручка FOSTER-BI
колір фотографії: золотистий блискучий

дверна ручка SAPHIRE
колір фотографії: нержавіюча сталь

НОВИНКА

НОВИНКА
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Наявні розетки:

нікель сатина

матовий хром

блискучий хром

чорний

блискучий хром

матовий хром

чорний

блискучий хром

матовий хром

золотистий блискучий 

чорний

нікель / хром

коричневий графіат

нікель / хром

нікель / хром

нержавіюча сталь

нержавіюча сталь

дверна ручка PRESTO
колір фотографії: нікель / хром

дверна ручка GIUSSY
колір фотографії: нікель / хром

дверна ручка INVADO
колір фотографії: нікель / хром

дверна ручка UNO-R
колір фотографії: нержавіюча сталь

дверна ручка TOTAL-Q
колір фотографії: блискучий хром

дверна ручка UNO
колір фотографії: нержавіюча сталь

дверна ручка SPARK
колір фотографії: нікель сатина

дверна ручка SPLASH
колір фотографії: чорний

дверна ручка VIOLA
колір фотографії: блискучий хром

НОВИНКА

НОВИНКА



модель P124

2400

розмір (мм): 100 x 16 x 2400
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO

ECO-FORNIR 

модель P125

2400

розмір (мм):  60 x 16 x 2400
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO – ліндо B134

модель P127

2400

розмір (мм): 110 x 16 x 2400
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO – ліндо B134

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО НА 
НАШОМУ YOUTUBE-КАНАЛІ:

МОНТАЖ 
ПЛІНТУСА 

PRESTIGE

ПЛІНТУСИ

www.invado.pl
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модель P130

2400

розмір (мм): 100 x 16 x 2400
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO – ліндо B134

модель P132

2400

розмір (мм):100 x 16 x 2400
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO – ліндо B134

модель P129 / P402 / P403

2400

P129 P402 P403
доступні кольори:

білий шпон (під фарбування)

ламінат ENDURO: для лиштви P402 і P403 доступний тільки білий колір B134 з палітри ламінатів ENDURO

ECO-FORNIR

12
0 14
0

na
ro

żn
ik

ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ
• білий кутник розміром 20 х 20 х 120 мм

• скоби (ціна за упаковку – 30 шт.)

Примітка: Довжина однієї лиштви 2,4 м. Лиштви упаковані по 5 шт. Ціни вказані за 1 шт.

ск
об
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