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Надійну атмосферу затишку і безпеки допоможуть 

створити двері з якісним і міцним заповненням 

HPL, виготовленні за спеціальними технологіями, 

а унікальність дизайну стане вигідним 

доповненням. До того-ж HPL є найбільш 

популярним вибором на сьогоднішній день. 

Матеріал, з якого зроблено дане заповнення 

значно краще, ніж ПВХ, згідно багатьох 

параметрів. 

Три серії дизайну— Premium, Elegance и 

Visual 
• Відмінні теплоізоляційні властивості; 

• Високий рівень захисту від злому; 

• Товщина HPL лист 2 мм.; 

• Склопакет: енергозберігаючий, триплекс, 

декоративний; 

• Можливість заміни склопакету при 

пошкодженні (серія Premium) 

• Легкість догляду та обслуговування; 

• Максимальна товщина заповнення 48 мм; 

• Максимальний розмір дверей 1130 * 2360 

мм 
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• Ядро екструдованого полістиролу з щільністю 

близько 35 кг / м³  

• Коефіцієнт теплопередачі відповідно до товщини 

заповнення прибл. 0,7 - 1,15 Вт / (м 2 К)  

• Товщина заповнення 24 - 48 мм 

• Довговічність і стабільність 

• Підходять для сучасних новобудов та 

будинків з класичним дизайном 

• Мінімальне термічне розширення 

• Збірні рами 

• Можлива заміна склопакету 

• Мають вид та текстуру дверей з 

натурального дерева 



 
Замок autoLock AV3 з автоматичним 

багатоточковим замиканням оснащений магнітним 

датчиком на рамі. Два міцні клика з функцією 

автоматичного блокування гарантують безпеку, а 

два елементи ущільнювальнювача забезпечують 

надійне замикання. Замок може бути оснащений 

електроприводом та перемикачем на денний 

режим, який активується одним натисканням 

кнопки (функція OneTouch). 

Магнітний датчик на рамі забезпечує 

автоматичне замикання за допомогою 

магнітних імпульсів в конкретний 

момент. Це зменшує кількість подряпин 

на дверній рамі та знижує рівень шуму, 

який. як правило, виникає при замиканні 

дверей за допомогою автоматичних 

замків. 
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Переваги:  
• Автоматичне замикання за допомогою магнітних 

імпульсів 

• Легке відмикання завдяки двофазному 

відкриванню: спочатку ригелі, потім елементи 

ущільнювачів 

• Високий рівень захисту завдяки ригелям у формі 

кликів, які входять у відповідні планки, 

забезпечуючи міцне з’єднання стулки і рами 

(висування кликів на 25 мм) 

• Оптимальний притиск стулки до рами гарантують 

два незалежних ущільнювальних елемента 

• Можливість установки у спеціально підготовлених 

відповідних планках магнітного датчика і 

перемикача на денний режим 

• Можливість ручного блокування середнього ригеля 

(у середній лінії дверей) або всього замка за 

допомогою повороту ключа у циліндрі на 360° (так 

звана функція Holiday-Lockout) 
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Сучасний замок – для сучасних людей 
ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Замок blueMatic EAV3 – це автоматична 

система з багатоточковим замиканням і 

вбудованою електричною функцією 

відмикання. Ця автоматична функція 

розроблена за принципом механічного замка 

autoLock AV3 і зручно відмикається 

натисканням кнопки або сканером пальця за 

допомогою електричного механізму. 

+380930075566 

+380930075566 



Сучасний замок – для сучасних людей 
ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Переваги: 
• Підходить для усіх систем дистанційного 

керування з сухим (безпотенційним) 

контактом 

• Автоматичне замикання за допомогою 

магнітної технології у зачепі рами 

• Легко відмикається послідовним відкриттям 

замка та ущільнювальних елементів 

• Основний ригель/ система цілком може бути 

замкнена вручну за допомогою профільного 

циліндру – «функція замикання на період 

відпустки» (holiday lockout) 

• Високий рівень безпеки завдяки фіксуванню 

штифту замка, що входить у відповідні 

планки, забезпечуючи міцне з'єднання стулки 

і рами (висування кликів на 25 мм) (сумісність 

з RC2/RC3) 

• Оптимальний притиск стулки до рами 

гарантують два незалежних ущільнювальних 

елемента 
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