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АРТ-НУОВО

Ціна: 

від 16 302.00 грн.

АРТ-НУОВО
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® ART 509
Детальніше на cтор. 12

ДЕКОР:
МДФ ШПОН ЗБІРНИЙ
Рисунок та колір накладки – 
на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні 
вхідні двері АРТ-НУОВО 
від відомо го ізраїльського 
підприємства Rav Bariah 
(Mul-T-Lock) задовольняють 
найвищі вимоги до безпеки 
та дизайну. Спеціальний 
профіль по периметру 
полотна значно покращує 
естетичні властивості та 
підкреслює авторський 
дизайн. 
Оздоблення дверей МДФ 
плитою, шпонованою цін-
ними породами деревини, 
повністю імітує вигляд  
дверей із масиву деревини. 
Cтійкий та довговічний
в експлуатації.

ДЕКОР: МДФ ШПОН ЗБІРНИЙ
Шпон – це тонкий зріз деревини. Естетичні властивості 
цього покриття не відрізняються від натуральної деревини. 
Шпоновані накладки з МДФ перевершують накладки з масиву
натуральної деревини за механічними та функціональними 
характеристиками.
Накладка складається з основи 4 мм покритої шпоном 
і накладних елементів, також покрих шпоном. Накладні 
елементи імітують філенку, стоєву, поперечну – всі частини 
дерев’яних дверей тому їх практично неможливо відрізнити 
від масиву деревини.
Суттєвою перевагою такого декору є оздоблення цінними 
породами деревини за доступною ціною. Кріплення накладки 
з МДФ до полотна дверей здійснюється за допомогою 
комплекту профілів.

Технічні властивості декору: 
• Тільки для внутрішнього використання
• Товщина накладки 15 мм
• Гарантія 1 рік
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АРТ-ДЕКО

Ціна: 

від 13 090.00 грн.

АРТ-ДЕКО
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® ART 509
Детальніше на cтор. 12

ДЕКОР:
МДФ VINORIT®,
ФРЕЗЕРОВАНИЙ
ХУДОЖНЬО
ТА ПАТИНОВАНИЙ
Рисунок та колір накладки –
на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні 
вхідні двері АРТ-ДЕКО від 
відомо го ізраїльського 
підприємства Rav Bariah 
(Mul-T-Lock) задовольняють 
найвищі вимоги до безпеки 
та дизайну. Спеціальний 
профіль по периметру 
полотна значно покращує 
естетичні властивості. 
Унікальна технологія 
художнього різьблення та 
патинування перетворює 
двері на справжній витвір 
мистецтва. Гнучкий підхід до 
декору дає змогу 
замовити будь-який дизайн 
за каталогом або за 
власними ескізами клієнта. 

ДЕКОР: МДФ VINORIT®, ФРЕЗЕРОВАНИЙ ХУДОЖНЬО
ТА ПАТИНОВАНИЙ.

МДФ – це стійкий, довговічний та практичний матеріал, що 
ідеально підходить для виготовлення дверних накладок. 
За механічними та функціональними характеристиками накладки 
з МДФ перевершують накладки з натуральної деревини. Ізраїль-
ське ПВХ-покриття VINORIT® спеціально виробляється для оздоб-
лення дверей, тому поєднує в собі екологічність та естетич ність, тек-
стура покриття матова, об’ємна. Суттєвою пере вагою такого декору 
є прийнятна ціна. Зовнішнє кріплення накладки з МДФ до полотна 
дверей здійснюється за допомогою комплекту профілів. Патинуван-
ня підкреслює малюнок накладки та успішно використовується при-
хильниками авторського дизайну при декоруванні дверей.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Товщина накладки 16 мм
• Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур,  
    вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• Стійкість до механічних ушкоджень
• Гарантія 2 роки
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ДЕКОР: МДФ ШПОН ФРЕЗОВАНИЙ

Шпон – це тонкий зріз деревини. Естетичні властивості цього 
покриття не відрізняються від натуральної деревини. Шпоно-
вані накладки з МДФ перевершують накладки з масиву нату-
ральної деревини за механічними та функціональними харак-
теристиками.
Декоративна накладка виготовляється із суцільної МДФ-
плити товщиною 16 мм, вкритої шпоном. Рисунок наносить-
ся за технологією фрезерування. Фрезеровані елементи та 
кромка тонуються в колір шпону.
Шпон дубу може бути тонований у будь-який колір. За бажан-
ням клієнта можливе використання шпону цінних порід. Кріп-
лення накладки з МДФ до полотна дверей здійснюється за до-
помогою комплекту профілів.

Технічні властивості декору:
• Тільки для внутрішнього використання
• Товщина накладки 16 мм 
• Гарантія 1 рік
 

ПАРЛАМЕНТ

Ціна: 

від 14 896.00 грн.

ПАРЛАМЕНТ
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва, портал (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® STANDARD G849
Детальніше на cтор. 13

ДЕКОР:
МДФ ШПОН ФРЕЗОВАНИЙ
Рисунок та колір накладки –  
на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні вхідні 
двері ПАРЛАМЕНТ від 
відомого ізраїльського 
підприємства Rav Bariah 
(Mul-T-Lock) гарантують 
високобезпечне замикання.
Оздоблення накладками
зі шпону дубу, що візуально 
не відрізняється від масиву 
дубу, а за функціональними 
властивостями його 
перевершує, робить двері 
вишуканою візитівкою вашої 
оселі або комерційного 
приміщення.
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ДЕКОР: МДФ VINORIT® ФРЕЗЕРОВАНИЙ
+ СКЛОПАКЕТ І РЕШІТКА

МДФ – це стійкий, довговічний та практичний матеріал, що 
ідеаль но підходить для виготовлення дверних накладок. За механіч-
ними та функціональними характеристиками накладки з МДФ 
перевершують накладки з натуральної деревини. Ізраїльське ПВХ-
покриття VINORIT® спеціально виробляється для оздоблення дверей, 
тому поєднує в собі екологічність та естетичність, текстура покриття 
матова, об’ємна. Суттєвою перевагою даного декору є стій кість до 
впливу зовнішнього середовища. Кріплення накладки з МДФ до 
полотна дверей здійснюється за допомогою комплекту профілів.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Товщина накладки 16 мм
• Стійкість до атмосферних факторів  (перепадів температур,  
   вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• Стійкість до механічних ушкоджень
• Екологічно безпечний – висновок МОЗ України
    №05.03.02- 03/60103
• Гарантія 2 роки

КОТЕДЖ

Ціна: 

від 14 167.00 грн.

КОТЕДЖ
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB DOORS® STANDARD 
G849
Детальніше на cтор. 13

ДЕКОР:
МДФ VINORIT®

ФРЕЗЕРОВАНИЙ
+ СКЛОПАКЕТ І РЕШІТКА
Колір накладки та решітки –
на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні вхідні 
двері КОТЕДЖ від відомого 
ізраїльського підприємства 
Rav Bariah (Mul-T-Lock) – 
ідеальна пропозиція для 
власників котеджів.
Двері безпеки зі стійким 
до впливу зовнішнього 
середовища оздобленням. 
Склопакет, захищений 
решіткою, забезпечує 
проникнення денного світла 
в передпокій, не знижуючи 
при цьому стійкість до зламу.
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ДЕКОР: МДФ VINORIT® ФРЕЗЕРОВАНИЙ

МДФ – це стійкий довговічний та практичний матеріал, що 
ідеально підходить для виготовлення дверних накладок.
За механічними та функціональними характеристиками на к-
ладки з МДФ перевершують накладки з натуральної деревини. 
Ізраїльське ПВХ-покриття VINORIT® спеціально виробляється 
для оздоблення дверей, тому поєднує в собі екологічність та 
естетичність, текстура покриття матова, об’ємна. Суттєвою 
перевагою такого декору є стійкість до впливу зовнішнього 
середовища. Кріплення накладки з МДФ до полотна дверей 
здійснюється за допомогою комплекту профілів.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Товщина накладки 16 мм
• Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур,  
    вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• Стійкість до механічних ушкоджень
• Екологічно безпечний – висновок МОЗ України №05.03.02-  
    03/60103
• Гарантія 2 роки

ПРЕМІУМ

Ціна: 

від 11 661.00 грн.

ПРЕМІУМ
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® STANDARD G849
Детальніше на cтор. 13

ДЕКОР:
МДФ VINORIT®

ФРЕЗЕРОВАНИЙ
Рисунок та колір накладки – 
на вибір замовника. 
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні вхідні 
двері ПРЕМІУМ від відомого 
ізраїльського підприємства 
Rav Bariah (Mul-T-Lock)– по-
пулярна модель для поці-
новувачів якісної безпеки 
у поєднанні з вишуканим 
дизайном.
Підібравши рисунок 
і колір декору вхідних 
дверей у єдиному стилі 
із міжкімнатними дверима, 
ви отримаєте вишуканий 
інтер’єр і захистите оселю.
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ДЕКОР: ПОРОШКОВА ФАРБА

Новий сучасний декор дверей став доступним завдяки їх 
фарбуванню порошковою фарбою будь-яких кольорів – 
у результаті отримуємо оригінальний зовнішній вигляд за 
прийнятною ціною. Двері, покриті порошковою фарбою, 
мають строгий стриманий вигляд і добре впишуться 
в стиль сучасної квартири чи котеджу, а також підійдуть для 
офісів, громадських приміщень, виробничих та торгових 
підприємств. Даний вид декору поєднує у собі відмінні 
механічні властивості, високу стійкість до корозії та впливу 
високих температур, хімічних та радіоактивних речовин.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур,  
    вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• В наявності на складі кольори RAL 7126M та RAL RB09M
• Під замовлення – широка палітра кольорів по RAL
• Гарантія 5 років

НОВЕЛ

Ціна: 

від 7 998.00 грн.

НОВЕЛ
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® STANDARD G849
Детальніше на cтор. 13

ДЕКОР:
ПОРОШКОВА ФАРБА
Колір покриття – на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні
вхідні двері НОВЕЛ від відомого 
ізраїльського підприємства  
Rav Bariah (Mul-T-Lock) –  
новинка на ринку України.
Фарбовані у популярні кольори 
двері ідеально впишуться  
у дизайн житлових приміщень
або офісів у стилі high-tech,
а також у промислові будівлі.

7126M

RB09M
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ДЕКОР: VINORIT®

Оздоблення дверей ізраїльським ПВХ-покриттям VINORIT® 
є популярним завдяки високій якості та стійкості, естетичному 
зовнішньому вигляду та прийнятній ціні.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур,
    вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• Стійкість до механічних ушкоджень
• Довговічність (зберігає якість протягом десятків років)
• Екологічно безпечний – висновок МОЗ України 
    №05.03.02- 03/60103
• В наявності на складі найпопулярніші кольори ALMON 28
вишня темна 80, GOLDEN OAK дуб золотий 90
• 28 видів кольорів та фактур, що імітують цінні породи
    деревини під замовлення
• Гарантія 5 років

КЛАСІК

Ціна: 

від 7 998.00 грн.

КЛАСІК
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® STANDARD G849
Детальніше на cтор. 13

ДЕКОР:
VINORIT®

Колір покриття – на вибір замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua в 
розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві протизламні вхідні 
двері КЛАСІК від відомого 
ізраїльського підприємства  
Rav Bariah – це базова 
модель виробника, 
перевірена багатьма роками 
застосування. Виготовлення  
всіх елементів полотна 
із гальванізованої сталі 
і оздоблення плівкою VINORIT® 
забезпечує довготривалу 
експлуатацію в найсуворіших 
умовах зовнішнього сере- 
довища.
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ЕТНО

Ціна: 

від 11 812.00 грн.

ЕТНО
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19).

КОНСТРУКТИВ:
ЛМ 415
Детальніше на cтор. 14

ДЕКОР:
МДФ VINORIT®,
ФРЕЗЕРОВАНИЙ
ХУДОЖНЬО
ТА ПАТИНОВАНИЙ
Детальніше на cтор. 3

Представлені 4 дизайни
декоративних накладок завжди
у наявності на складі.
За бажанням клієнта можна 
виготовити накладки будь-якого 
дизайну та кольорового рішення. 

Високоякісні сталеві 
двері ЕТНО від провідного 
вітчизняного виробника 
Новый Мир спеціально 
розроблені
для комплектації замком
MUL-T-LOCK® 415G.
Поєднання високо-
надійного замка 
всесвітньо відомого бренду 
MUL-T-LOCK® та декорування 
накладками МДФ VINORIT® 
із різьбленням та патиною 
робить нову модель дверей 
унікальною на ринку 
України.

Лондон Буковина Брама зовнішній бік Брама внутрішній бік

Бамбук
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СТАНДАРТ

Ціна: 

від 5 087.00 грн.

СТАНДАРТ
Окремо замовляються замковий циліндр, захисна
фурнітура, додатковий замок, лиштва (стор. 17-19)

КОНСТРУКТИВ:
ЛМ 110
Детальніше на cтор. 15

ДЕКОР:
VINORIT®

Колір покриття – на вибір
замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві двері СТАНДАРТ 
від провідного українського 
виробника Сталь-М,
обладнані оригінальними 
замками MUL-T-LOCK® 

M267, мають високу 
стійкість до зламу.
Модель популярна 
завдяки застосуванню 
у виготовленні якісних 
матеріалів, комплектуючих 
та невисокій ціні.

ДЕКОР: VINORIT®

Оздоблення дверей ізраїльським ПВХ-покриттям VINORIT® 
є популярним завдяки високій якості та стійкості, естетичному 
зовнішньому вигляду та прийнятній ціні.

Технічні властивості декору:
• Для зовнішнього та внутрішнього використання
• Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур,  
    вологості, ультрафіолетового випромінювання)
• Стійкість до механічних ушкоджень
• Довговічність (зберігає якість протягом десятків років)
• Екологічно безпечне – висновок МОЗ України №05.03.02- 
    03/60103
• 28 кольорів та фактур, що імітують цінні породи деревини
• Гарантія 5 років
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БАЛІСТІК

Ціна: 

від 39 972.00 грн.

БАЛІСТІК

Пістолет Макарова

Куля 9 мм пістолетного 
набою 57-Н-181 с.
Куля зі сталевим осер-
дям у сталевій оболонці. 
Vo=315 м/с

Автомат Калашникова

Куля 7,62 мм набою 57-Н-231 
зразка 1943р. Куля зі сталевим 
осердям у сталевій оболонці. 
Vo=730 м/с

Снайперська 
гвинтівка Драгунова

Куля 7,62 мм гвитінко-
вого набою
57-Н-323 с.
Куля зі сталевим 
осердям у сталевій 
оболонці. Vo=850 м/с

КОНСТРУКТИВ:
RB-DOORS® BALLISTIC M769
Детальніше на cтор. 16

ДЕКОР:
VINORIT® або порошкова 
фарба
Колір покриття – на вибір
замовника.
Актуальний каталог на www.spv.ua 
в розділі Двері/Декор дверей.

Сталеві куленепробивні 
двері RB-DOORS® БАЛІСТІК 
забезпечують захист від 
зламу та від стрільби зі зброї 
армійського типу. Двері 
виготовлені на заводі в Ізраїлі, 
призначені для приватного 
і корпоративного застосування 
на об’єктах з найвищими 
вимогами до рівня безпеки. 
За бажанням клієнта можуть 
бути оздоблені декоративними 
накладками з одного або обох 
боків дверного полотна.
Це надасть їм вишуканого вигляду 
не знижуючи при цьому стійкість 
до куль і вандального зламу.

Окремо замовляються замковий циліндр, захисна фурнітура, 
додатковий замок, лиштва (стор. 17-19)
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КОНСТРУКТИВRB-DOORS® ART 509

Сталеві протизламні вхідні двері RB-DOORS® (Mul-T-Lock) ART 509 – найкраща 
система безпеки для приватних помешкань та комерційних входів з підвищени-
ми вимогами щодо дизайну. Модель RB-DOORS® ART 509 створена для оздо-
блення декоративними накладками. Спеціальний профіль по периметру полот-
на значно покращує зовнішній вигляд торця дверей з накладками. Конструкція 
посилена нижнім механізмом М12 Gladiator та двома антизрізами Gladiator.

КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ:

1. Дверне полотно завтовшки 50 мм,
із фальцем з двох боків полотна – 
листова гальванізована оцинкована 
сталь 1,25 мм.
2. Спеціальний профіль ART 10/10 мм
для кріплення накладок.
3. П’ять або шість металевих ребер
жорсткості (залежно від ширини полотна).
4. Внутрішнє наповнення полотна –  
мінеральна вата.
5. Замок 4-спрямованого замикання 
RB365
6. Додатковий замикаючий механізм 
М12 Gladiator.
7. Завіси регульовані та захищені
від знімання.
8. Два антизрізи Gladiator.
9. Сталева рама бетонується при 
монтажу.
10. З метою щільного прилягання до 
порогу – інсерт для регулювання висоти 
полотна дверей від 0 до 70 мм.
11. Гумовий ущільнювач по периметру 
полотна підвищує рівень тепло- та 
звукоізоляції. 

Подвійні двері складаються з двох 
дверей необхідного розміру
і центральної стоєвої.

ВАГА ДВЕРЕЙ:
Дверне полотно з двома декоративними 
накладками МДФ 16 мм – 90 кг.

3

4

5

1

8

7

10

116

9

2

В Україні двері сертифіковано за стандартом 
УкрСЕПРО, в Ізраїлі – за міжна-
родним стандартом ISO 9001, що 
підтверджено сертифікатом інституту 
SII.  Для захисту від підробок збоку у 
верхній частині полотнища є фірмове 
тавро та голограма з торця біля верхньої петлі.

Основний замок RB365Профіль АRТ для 
кріплення накладок

Додатковий замикаючий 
механізм М12 Gladiator

Антизріз Gladiator

Розміри дверей RB-DOORS® ART 509 (розміри без урахування інсерта)

Розміри
полотна

ширина, мм

780 800 880 900 980 1080

в
и

со
та

, м
м

1960 • •
2030 • •
2100 •
2170 •
2240 •

Подвійні двері можуть бути встановлені у проріз 
від 1270 мм до 2300 мм.

Остаточно висота полотна досягаєтся встанов-
ленням інсерту (додатково 10...70 мм до розміру 
полотна по висоті).

Розмір дверного прорізу: 
 +100 мм до ширини полотна;
 +100 мм до висоти полотна.

під замовлення, відвантажуються 
упродовж трьох місяців

стандартні розміри• завжди є на складі, відвантажуються 
упродовж однієї доби
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КОНСТРУКТИВRB-DOORS® STANDARD G849

Сталеві протизламні вхідні двері RB-DOORS® (Mul-T-Lock) STANDARD G849 –  
найкраща система безпеки для приватних помешкань та комерційних входів.
Двері підготовлені до інтеграції електромеханічного замку KNOCK N’LOCK™ 

BD 825, який розміщується всередині дверного полотна і не має зовнішніх дета-
лей. Конструкція посилена нижнім механізмом М12 Gladiator та двома антизріза-
ми Gladiator.

КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ:

1. Дверне полотно завтовшки 50 мм,
із фальцем з двох боків полотна – листова 
гальванізована оцинкована сталь 1,25 мм.
2. П’ять або шість (залежно від ширини 
полотна) металевих ребер жорсткості.
3. Внутрішнє наповнення полотна – 
мінеральна вата.
4. Замок 4-х спрямованого замикання 
RB365.
5. Спеціальне місце для електроме-
ханічного замка KNOCK N’LOCK™ 
BD825, який блокує верхню тягу, 
що унеможливлює рух решти 
ригелів: 4-х спрямованого 
замка RB365, горизонтальної 
тяги, нижньої тяги, додаткових 
механізмів М12Gladiator.
6. Нижній додатковий замикаючий меха-
нізм М12 Gladiator у комплекті.
7. Опційно: установка М12 Gladiator (1 або 2).
8. Завіси регульовані та захищені від 
знімання.
9. Два антизрізи Gladiator.
10. Сталева рама бетонується при монтажу.
11. З метою щільного прилягання до 
порогу – інсерт для регулювання висоти 
полотна дверей від 0 до 70 мм. 
12. Гумовий ущільнювач по периметру полот- 
на підвищує рівень тепло- та звукоізоляції. 

Подвійні двері складаються з двох дверей 
необхідного розміру і центральної стоєвої. 

ВАГА ДВЕРЕЙ:
Стандартне дверне полотно – 50 кг.

1

4

5

8

3

9

2

6

10

В Україні двері сертифіковано за стандартом 
УкрСЕПРО, в Ізраїлі – за міжна-
родним стандартом ISO 9001, що 
підтверджено сертифікатом інституту 
SII.  Для захисту від підробок збоку у 
верхній частині полотнища є фірмове 
тавро та голограма з торця біля верхньої петлі.

12

Основний замок RB365 Додатковий замикаючий 
механізм М12 Gladiator

Ригель боковий
з наконечником

Антизріз Gladiator 

Розміри дверей RB-DOORS® STANDARD G849 (розміри без урахування інсерта)

Розміри
полотна

ширина, мм

780 800 880 900 980 1080

в
и

со
та

, м
м

1960 • •  •  •
2030 • •  • •
2100 •
2170 •
2240 • • •

Подвійні двері можуть бути встановлені у проріз 
від 1270 мм до 2300 мм.

Остаточно висота полотна досягаєтся встанов-
ленням інсерту (додатково 10...70 мм до розміру 
полотна по висоті).

Розмір дверного прорізу: 
 +100 мм до ширини полотна;
 +100 мм до висоти полотна.

під замовлення, відвантажуються  
упродовж трьох місяців

стандартні розміри• двері, вкриті покриттям VINORIT®

завжди є на складі, відвантажуються 
упродовж однієї доби
двері, вкриті порошковою фарбою
завжди є на складі, відвантажуються впродовж однієї доби,
всі інші розміри згідно таблиці поставляються на замовлення, відватажуються упродовж 3 місяців

11

7
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Розміри дверного блоку ЛМ 415

КОНСТРУКТИВЛМ 415

Високоякісні двері провідного вітчизняного виробника Новый Мир ЛМ 415
із призначеним для масивних дверей замком MUL-T-LOCK® 415G.
Конструкція дверей спеціально розроблена виробником для комплектації
замком MUL-T-LOCK® 415G. 

КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ:

1. Дверне полотно завтовшки 
50 мм: каркас з гнутих 2 мм ста-
левих профілів, обшитий 2 мм 
листом сталі із зовнішнього боку.

2. Три ребра жорсткості.

3. Внутрішнє наповнення полот-
на – мінеральна вата.

4. Замок багатоспрямованого за-
микання MUL-T-LOCK® M415G.

5. Верхній і нижній механізми 
замикання входять до комплекту 
замка.

6. Спеціальні завіси з опорними 
підшипниками.

7. 4 штирі-антизрізи.

8. Рама – зварна конструкція 
з суцільногнутих сталевих про-
філів з товщиною стінки 2 мм.

9. Внутрішнє наповнення рами – 
мінеральна вата.

10. Подвійний контур ущільню- 
вача забезпечує високу тепло- та 
звукоізоляцію.

ВАГА ДВЕРЕЙ:
Стандартне дверне полотно з дво-
ма декоративними накладками 
МДФ VINORIT® – 110 кг.

8

5

5
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Основний замок
M415G

Додатковий замикаючий 
механізм M415G

Антизріз

стандартні розміри• завжди є на складі, відвантажуються 

впродовж однієї доби

Стандартні розміри
дверного блоку

ширина, мм

970

висота, мм 2070 •

Нестандартні розміри:
Нестандартні – будь-які розміри під замовлення,
відвантажуються зі склада постачальника впродовж 1 місяця.

Розміри дверного прорізу:
+30 мм до ширини дверного блоку;
+30 мм до висоти дверного блоку.

Ригель вертикальний
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Розміри дверного блоку ЛМ 110 

КОНСТРУКТИВЛМ 110

Сталеві протиударні вхідні двері з високою стійкістю до зламу ЛМ 110
від провідного українського виробника Сталь-М. Обладнані оригінальними 
замками MUL-T-LOCK® M267.

Ригель вертикальнийАнтизрізЗамок М267 Завіса

КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ:

1. Дверне полотно виготовлене 
методом гнуття з двох сталевих 
холоднокатаних листів сталі, 
завтовшки 1,5 мм кожен.

2. Вертикальні сталеві Z-подібні 
ребра жорсткості.

3. Внутрішнє наповнення полотна – 
мінеральна вата. 

4. Замок 4-х спрямованого 
замикання MUL-T-LOCK® M267
з двома тягами. 

5. Спеціальні завіси з опорними 
підшипниками.

6. Два штирі-антизрізи.

7. Рама – гнутий сталевий профіль 
з товщиною стінки 2 мм, фарбована 
порошковою фарбою. 

8. Внутрішнє наповнення рами – 
мінеральна вата.

9. Гумовий ущільнювач по периметру 
полотна підвищує рівень тепло- 
та звукоізоляції.

Подвійні двері складаються з двох 
дверей необхідного розміру. 

ВАГА ДВЕРЕЙ:
Стандартне дверне полотно – 50 кг.

4
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під замовлення, відвантажуються зі склада 
постачальника впродовж 2 тижнів

стандартні розміри

Стандартні розміри
дверного блоку

ширина, мм

880 одинарні 1300 двопільні

висота, мм
2040 одинарні –

2100 двопільні –

Нестандартні розміри:
Нестандартні – будь-які розміри під замовлення,
відвантажуються зі склада постачальника 
впродовж 1 місяця.

Розміри дверного прорізу:
+30 мм до ширини дверного блоку;
+20 мм до висоти дверного блоку.

Система менеджменту якості компанії 
СТАЛЬ-М пройшла сертифікацію за
міжнародним стандартом ISO 9001. 
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КОНСТРУКЦІЯ ДВЕРЕЙ:

1. Дверне полотно завтовшки 50 мм,
із фальцем з двох боків полотна – 
листова гальванізована оцинкована 
сталь 1,25 мм.
2. Горизонтальні стальні бруси, що по-
силюють полотно.
3. Внутрішнє наповнення полотна – 
мінеральна вата.
4. Між листами сталі вмонтована броня 
завтовшки 6 мм зі спеціального металу. 
Має підтвердження американського 
стандарту 4-го рівня та європейського 
DIN 52290 з використанням АК 47.
5. Замок 4-х спрямованого замикання 
RB365.
6. Нижній додатковий замикаючий 
механізм М12.
7. Завіси регульовані та захищені від 
знімання.
8. Сталева рама бетонується при монтажу.
9. З метою щільного прилягання до по-
рогу – інсерт для регулювання висоти 
полотна дверей від 0 до 70 мм. 
10. Гумовий ущільнювач по периметру 
полотна підвищує рівень тепло- та 
звукоізоляції.

Опційно: вікно з куленепробивним склом.

Подвійні двері складаються з двох 
дверей необхідного розміру і централь-
ної стоєвої. 

ВАГА ДВЕРЕЙ:
Cтандартне дверне полотно – 130 кг.
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КОНСТРУКТИВRB-DOORS® BALLISTIC M769 

Сталеві куленепробивні двері RB-DOORS® BALLISTIC M769 забезпечують  
захист від зламу та від стрільби зі зброї армійського типу. Відповідають найвищим 
стандартам безпеки. Двері пройшли випробування на зламо- та куле стійкість та 
згідно українських та європейських стандартів. Згідно протоколу № 761/2007 
від 25.06.2007, виданого лабораторією Науково-інженерного центру випробу-
вань виробів та матеріалів захисту, RB-DOORS® BALLISTIC M769 (до 2012 року – 
MUL-T-LOCK®) відповідають найвищим вимогам до куленепробивних дверей. 

Основний замок 
RB365

Додатковий замикаючий 
механізм М12

Ригель боковий
з наконечником

Завіса

В Україні двері сертифіковано за стандартом 
УкрСЕПРО, в Ізраїлі – за міжна-
родним стандартом ISO 9001, що 
підтверджено сертифікатом інституту 
SII.  Для захисту від підробок збоку у 
верхній частині полотнища є фірмове 
тавро та голограма з торця біля верхньої петлі.

Типорозміри дверей RB-DOORS® BALLISTIC M769 (розміри без урахування інсерта)

Розміри
полотна

ширина, мм

780 800 880 900 980 1080

в
и

со
та

, м
м

1960

2030

2100

2170

2240

Подвійні двері можуть бути встановлені у проріз 
від 1270 мм до 2300 мм.

Остаточно висота полотна досягаєтся встанов-
ленням інсерту (додатково 10...70 мм до розміру 
полотна по висоті).

Розмір дверного прорізу: 
 +100 мм до ширини полотна;
 +100 мм до висоти полотна.

під замовлення, відвантажується 

упродовж трьох місяців

стандартні розміри• завжди є на складі, відвантажуються 

упродовж однієї доби



ЗАХИСНА ФУРНІТУРА

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка – 
хром матовий, титан 
матовий, сатин хром, 
сатин титан

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка 
– хром матовий, титан 
матовий, сатин хром, 
сатин титан

Ціна: 

від 857.00 грн.

Astra
Ціна: 

від 967.00 грн.

Decor

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка – 
хром матовий, титан 
матовий

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка – 
хром матовий, хром, 
титан, коричнева
порошкова фарба

Ціна: 

від 934.00 грн.

Ozdobna
Ціна: 

від 751.00 грн.

Universal

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка 
– хром, титан, корич-
нева порошкова 
фарба

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка – 
хром, титан, нержаві-
юча сталь

Ціна: 

від 527.00 грн.

R4/R1
Ціна: 

від 750.00 грн.

R4/R1 RX

Матеріал – нержаві-
юча сталь; обробка 
– сатин хром, сатин 
титан

Ціна: 

від 1254.00 грн.

Office
Матеріал – сталь, за-
гартована; обробка – 
полірована латунь,
нікель хром, нікель 
сатин

Ціна: 

803.00 грн.

Platinum

Матеріал – сталь, за-
гартована; обробка – 
коричнева порошко-
ва фарба, полірована 
латунь, нікель сатин

Ціна: 

від 1125.00 грн.

Gold Medal
Матеріал – сталь, за-
гартована; обробка – 
коричнева, біла порош-
кова фарба, полірована 
латунь, матовий нікель, 
антична латунь

Ціна: 

857.00 грн.

Elliptical

17
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ЦИЛІНДРИ
Циліндри MUL-T-LOCK®

Виробництво Ізраїль. Циліндри класу Extra та High Security. 
Технологія «Подвійний телескопічний пін» із застосуванням 
ряду патентованих рішень. Актуальний перелік сервісних 
центрів на сайті SPV.UA в розділі «Сервісні центри».

Циліндри ABLOY®

Виробництво Фінляндія. Циліндри класу Extra та High Security з па-
тентованим дисковим механізмом. Актуальний перелік сервісних 
центрів на сайті SPV.UA в розділі «Сервісні центри».

Циліндри ALBA®

Виробництво Ізраїль. Циліндри класу Standard Security
Технологія «Одинарний пін». Актуальний перелік сервісних центрів 
на сайті SPV.UA в розділі «Сервісні центри».

Плата  
з загартованої  

сталі захищає корпус від розлому

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичка-
ми та від несанкціонованого дублювання ключа;

• три незалежні механізми блокування:
 1  10 телескопічних пінів;
 2  «Finger» піни додатково блокують бокову запірну планку;
 3  Альфа-пружина – унікальний інтерактивний елемент ключа;
• кількість кодових комбінацій понад 150 000 000;
• унікальна персональна картка з кодом на магнітній стрічці;
• сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за 6 класом.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу,  
відмикання відмичками; 

• практично неможливе несанкціоноване дублювання ключа;
• запатентований рухомий елемент у ключі;
• кількість кодових комбінацій 3 200 000;
• сертифіковано за EN 1303 за 6 класом
    та в Україні за ДСТУ.

Сертифікат якості: ISO 9001.
Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001.
Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001.
Продукція сертифікована за європейськими стандартами

Сертифікат якості: ISO 9001.
Продукція сертифікована за європейськими стандартами

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками;
• захист від свердлування;
• кількість кодових комбінацій 3 200 000.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичка-
ми та від несанкціонованого дублювання ключа;

• захист від свердлування – перший диск циліндру з загартованої сталі;
• світовий патент на циліндр із ключами з нарізками у двох радіусах;
• кількість кодових комбінацій 1 970 000 000;
• персональна картка з зашифрованим кодом.

• абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками; 
• практично неможливе несанкціоноване дублювання ключа;
• перший диск циліндру з загартованої сталі захистить від свердлування;
• кількість кодових комбінацій 1 970 000 000;
• персональна картка з зашифрованим кодом;
• система AWS – опірність ключа до тертя
   та зношування.

Циліндри MUL-T-LOCK® МТ5+® – клас Extra Security

• найкращий ступінь захисту серед циліндрів класу Standard Security;
• захист проти свердлування – «грибовидні» піни;
• захист від відмикання відмичками – «катушковий»
 бодіпін; 
• кількість кодових комбінацій 280 000;
• персональна кодова картка у запаяній упаковці.

Циліндри ALBA® – клас Standard Security

Циліндри ABLOY® Protec – класс Extra Security

Циліндри MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High Security

Захисна  
загартована плата  

захищає корпус від розлому

Циліндри MUL-T-LOCK® Classic® – клас High Security

Циліндри ABLOY® Novel – клас High Security

Ціна: 

від 1000.00 грн.

МТ5+

Ціна: 

від 761.00 грн.

Interactive

Ціна: 

від 627.00 грн.

Classic

Ціна: 

від 1386.00 грн.

Protec

Ціна: 

від 243.00 грн.

Alba

Ціна: 

від 972.00 грн.

Novel
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ДОДАТКОВІ ЗАМКИ

– можливість заощадити, встановивши циліндр MUL-T-LOCK® Classic®

Замок SANTOS® Dead Lock 731 – ригель підсиле-
ний загартованою пластиною. Загартована пласти-
на, що захищає корпус замка. 
Ціна: від 183.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від зламу методом бам-
пінгу, відмикання відмичками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання ключа, запатентований 
рухомий елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Захисний набір ROSTEX® R3 – 3 клас  
безпеки, матеріал – нержавіюча сталь.
Ціна: від 370.00 грн. 

Ціна комплекту: 

від 1253.00 грн.

Cтандарт

Блокіратор BD 825 – для механічного блокування 
рухомих частин замка (наприклад, вертикальної 
тяги замка багатоспрямованого замикання),
активується пристроєм керування CU 813.
Ціна: 806.00 грн.

Блок керування CU 813 G3 – блокіратором BD 825, 
кількість кодів у пам’яті замка: 130, живлення: 3 V, 
літієвий елемент 123А.
Ціна: 1809.00 грн.

Кодовий ключ-брелок PK 173 

Ціна: 1053.00 грн.

Замок Dead Lock СHUBB® – додатковий, підвище-
ної безпеки, гакоподібний багатошаровий загарто-
ваний ригель, корпус замка із загартованої сталі.
Ціна: від 657.00 грн.

Циліндр MUL-T-LOCK® Interactive® – клас High 
Security, абсолютний захист від зламу методом бам-
пінгу, відмикання відмичками, практично неможливе 
несанкціоноване дублювання ключа, запатентований 
рухомий елемент у ключі.
Ціна: від 700.00 грн.

Набір ROSTEX® R3 Astra – 3 клас безпеки,  
матеріал – нержавіюча сталь.
Ціна: від 707.00 грн.

Ціна комплекту: 

від 2064.00 грн.

Астра

Замок MUL-T-LOCK® Hercular – замок Dead Bolt під-
вищеної надійності, ригель із загартованими кулька-
ми, із циліндром МТ5®+ – Extra Security.
Ціна: від 1758.00 грн.

Замок MUL-T-LOCK® Cronos – замок Dead Bolt 
з циліндром Interactive®.
Ціна: від 1031.00 грн.

Замок MUL-T-LOCK® DBM – замок Dead Bolt
з циліндром Classic.
Ціна: від 836.00 грн. Ціна комплекту: 

від 1758.00 грн.

Hercular МТ5+

Замок ABLOY® 428 – додатковий сувальдний замок 
підвищеної безпеки, з багатошаровим загартова-
ним ригелем, у комплекті захисна зворотня планка. 
Корпус замка та сувальди зі сталі. Понад 100 000 
кодових комбінацій.

Ціна: від 905.00 грн.

Ціна комплекту: 

від 905.00 грн.

Abloy 428

Ціна комплекту: 

3668.00 грн.

Дятел

Немає

зовнішніх

деталей
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У нашому асортименті продукція від провідних світових виробників

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛОКСМАЙСТЕР-ЦЕНТР
Замовляйте двері та монтаж  

у професійних Локсмайстер-центрах.  
Адреси магазинів на сайті  

www.spv.ua в розділі  
Де купити/Локсмайстер-центри

Подбайте про свою безпеку та безпеку майна завчасно!
Інвестиції у якісну високобезпечну продукцію забезпечать

надійний захист і моральний спокій на довгі роки.
Звертайтесь до професіоналів!

Дата заповнення _____________________________________________________________
 

 Назва Специфікація
Кіль- 
кість

Ціна,  
грн

Сума,  
грн

Двері
Модель

Циліндр

Фурнітура

Додаткове  
обладнання

Лиштва

Разом

Пропозиція дійсна до ________________________________  

Менеджер ______________________________________________________

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ
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Член Української
Локсмайстер Федерації

www.ulf.org.ua

www.spv.ua

Генеральний імпортер в Україні «СПВ Компані Лтд.»
вул. Шамрила, 7-А, Київ, 04112; тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007


