
• Циліндри • Замки • Фурнітура • Антипаніка

• СКД • Дотягувачі • Автоматика

Спеціальна пропозиція 
ДЛЯ ВИРОБНИКА ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ

SPV Company Ltd. – провідна українська компанія з 17-річ-
ним досвідом та бездоганною репутацією на ринку безпеки. 

Наша спеціалізація – імпорт замкової продукції про-
відних світових брендів, включаючи найсучасніші техноло-
гії механічних та електронних систем.

Пріоритетний напрям нашої діяльності – стабільна 
співпраця з українськими виробниками. 

Ми гарантуємо:
• високі стандарти ведення бізнесу;
• широкий асортимент продукції безпеки;
• потужну логістичну систему (постійна наявність продукції 

на складі в Україні; швидка доставка за індивідуальним 

замовленням від постачальника);
• можливість розробки пристроїв замикання під індивіду-

альні потреби виробника;
• якісний технічний супровід; 
• оперативну сервісну підтримку в усіх регіонах України;
• гарантійне та післягарантійне обслуговування;
• обов’язкову та добровільну сертифікацію продукції;
• довгострокове співробітництво. 

Асортимент пропонованої продукції дає змогу підібрати 
найбільш оптимальну систему замикання для:
• Протипожежних дверей • Вогнетривких дверей
• Дверей еваковиходів • Дверей аварійних виходів
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Ціни на циліндри ALBA® за типами і розмірами, грн

Довжина
циліндра

62 66 70 71 75 76 80 81 85 90 95 100 105 110

Симетрія
циліндра

27х35
31х31

31х35
33х33

35х35
31х40
33х38

35х40 33х43
35х45
40х40

31х50 35х50
35х55
40x50
45x45

40x55
45х55
50х50

50х55 55х55

к-к 221.00 229.00 235.00 235.00 241.00 242.00 248.00 248.00 251.00 265.00 267.00 – – –

к-т* 210.00 248.00 221.00 251.00 260.00 – 235.00 269.00 271.00 284.00 286.00 295.00 304.00 310.00

Циліндри DIN

ЦИЛІНДРИ

Циліндри DIN

Довжина
циліндра

62 66 70 71 75 76 80 81 85 90 95 100 105 110 115 120

Профіль
циліндра

Симетрія
циліндра

27х35
31х31

31x35
33х33

35х35
31х40
33x38

35х40
31x45
33х43
38х38

35x45
40х40

31x50
35x50
40х45

35x55
40х50
45x45

35х60
40х55
45x50

35х65 
40x60 
45x55 
50х50

35x70 
40x65 
45х60 
50x55

40х70 
45x65 
50x60 
55x55

45х70 
50x65 
55x60

50х70 
55x65 
60x60

МТ5®+
к-к* 905.00 905.00 955.00 955.00 1000.00 1000.00 1062.00 1062.00 1110.00 1164.00 1215.00 1321.00 1398.00 1476.00 1541.00 1618.00

к-т 943.00 943.00 994.00 994.00 1039.00 1039.00 1100.00 1100.00 1150.00 1204.00 1254.00 1361.00 1436.00 1506.00 1580.00 1656.00

Interactive®
к-к 700.00 700.00 732.00 732.00 761.00 761.00 804.00 804.00 848.00 879.00 922.00 953.00 992.00 1025.00 1054.00 1098.00

к-т 770.00 770.00 805.00 805.00 833.00 833.00 874.00 874.00 917.00 957.00 987.00 1027.00 1075.00 1094.00 1132.00 1176.00

7x7®
к-к 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 341.00 341.00 362.00 392.00 420.00 455.00 488.00 532.00 543.00 612.00

к-т 323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 385.00 385.00 416.00 441.00 470.00 530.00 564.00 603.00 611.00 686.00

* – скорочення: «к-к» – «ключ-ключ»; «к-т» – «ключ-тумблер»

Циліндри MUL-T-LOCK® МТ5®+, 
Interactive®, 7х7®

 патентований ключ (Interactive®, 
МТ5®+);

 МТ5®+ – циліндр 5-го покоління 
безпеки з трьома незалежними 
елементами блокування;

 захист від свердлування (крім 7х7®);
 підсилений ХР-пластиною корпус 

(МТ5®+, Interactive®);
 широкий асортимент довжин та 

симетрій;
 варіанти: односторонній та двосто-

ронній, ключ-ключ та ключ-тумблер, 
з язичком або шестернею;

 обробка: нікель сатин, латунь
 (старіюча латунь під замовлення);
 виготовлення систем «Майстер-ключ»;
 циліндри Interactive® сертифіковані 

в Україні за ДСТУ EN 1303 за найви-
щими класами секретності, зносостій-
кості, стійкості до зламу і стійкості до 
корозії та впливу температур;

 циліндр МТ5®+ сертифіковано Trezor 
Test за EN 1303 за найвищими 
класами секретності, зносостійкості, 
стійкості до зламу і стійкості до корозії 
та впливу температур.

 опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP, 
(Interactive®, МТ5®+).

7Х7®

Циліндри ALBA®

 циліндр класу Standard Security;
 наявні піни проти висвердлювання 

«грибоподібний» та проти маніпулю-
вання «котушковий» боді-пін; 

 можливість виготовлення систем 
«Майстер-ключ»;

 варіанти: двосторонній ключ-тумблер 
зі стандартним язичком Т 30;

 матеріал корпуса та плуга цилінд-
ра – латунь; обробка корпуса –  
нікель сатин; обробка тумблера – 
нікель сатин або полірована латунь;

 форма тумблера: стандартний плоский;
 матеріал ключів: Nickel Silver;
 довжина леза ключа 42.5 мм;
 ключі запаковані в непрозору полі-

етиленову упаковку.

Циліндри DIN

Довжина
циліндра 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135-265

Профіль
циліндра

Симетрія
циліндра/
обробка

32,5x32,5 32,5х37,5
32,5х42,5
37,5х37,5

32,5x47,5   
37,5x42,5

32,5х52,5   
37,5х47,5   
42,5х42,5

32,5х57,5   
37,5х52,5   
42,5х47,5

32,5x62,5   
37,5x57,5   
42,5x52,5 
47,5x47,5

32,5x67,5   
37,5x62,5   
42,5x57,5 
47,5x52,5

32,5x72,5   
37,5x67,5   
42,5x62,5 
47,5x57,5   
52,5x52,5

32,5x77,5   
37,5x72,5   
42,5x56,5 
52,5x57,5

32,5x82,5   
37,5x77,5   
42,5x72,5 
47,5x67,5   
52,5x62,5   
57,5x57,5

37,5x82,5   
42,5x77,5   
47,5x72,5 
52,5x67,5   
57,5x62,5

42,5x82,5   
47,5x77,5   
52,5x72,5 
57,5x67,5   
62,5х62,5

47,5х82,5
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322U
хром 819.00 913.00 972.00 998.00 1025.00 1050.00 1076.00 1103.00 1129.00 1155.00 1181.00 1207.00 1234.00 1260.00

під  
замовлення

матовий 
хром, латунь 899.00 992.00 1051.00 1078.00 1104.00 1130.00 1157.00 1182.00 1208.00 1235.00 1261.00 1287.00 1314.00 1340.00

323UT
хром 911.00 1006.00 1064.00 1090.00 1116.00 1142.00 1169.00 1195.00 1221.00 1247.00 1274.00 1300.00 1326.00 1352.00

матовий 
хром, латунь 1001.00 1095.00 1153.00 1179.00 1206.00 1232.00 1258.00 1284.00 1310.00 1337.00 1363.00 1389.00 1415.00 1442.00

Ціни на циліндри ABLOY® NOVEL за типами і розмірами, грн

Циліндри ABLOY® Novel
 циліндр класу High Security;
 патентований бланк ключа, нарізаний 

ключ і дизайн циліндра (міжнародний 
патент до 2027 року);

 надзвичайна секретність 1,97 млрд 
комбінацій циліндра;

 удосконалена стійкість ключа  до тер-
тя та зносу;

 захист від свердлування; 

 підсилений корпус;
 система «Модуляр» – подовжен-

ня корпусу від базового розміру 
(32,5х32,5 мм) з кроком 5 мм до 
розміру 265 (132,5х132,5) мм

 варіанти: односторонній та двосто-
ронній, ключ-ключ та ключ-тумблер, 
з язичком або шестернею;

 обробка: хром, хром матовий, латунь 
(матова латунь під замовлення).

MT5®+ Interactive®

Ціни на циліндри MUL-T-LOCK® за типами і розмірами, грн

Novel
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ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ

M265/М267

SPLR214 Sash Lock D455

MPL212
Основний замок 4-спрямованого за-
микання MUL-T-LOCK® М265 
 універсальне застосування завдяки
 невеликим розмірам;
 3 ригелі діаметром 12.7 мм,
 вихід – 25 мм;
 реверсивна заскочка з нержавіючої
 сталі;
 сумісний із захисною фурнітурою
 ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення
 та іншою захисною фурнітурою
 стандарту DIN;
 обробка торцевої планки –
 нікель хром.

Основний замок MUL-T-LOCK® 
Sash Lock SPLR214 
 три ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 

25 мм;
 реверсивна заскочка з нержавіючої 

сталі;
 міжосьова відстань – 85/90 мм;
 сумісний із захисною фурнітурою 

ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення 
та іншою захисною фурнітурою стан-
дарту DIN;

 обробка торцевої планки: нікель хром, 
полірована латунь.

Основний замок VACHETTE® Sash Lock 
D455 
 протипожежний вогнетривкий (серти-

фіковано у Франції);
 ригель спеціальної форми та реверсив-

на заскочка;
 вихід ригеля – 20 мм;
 патентований механізм реверсу за-

скочки;
 обробка торцевої планки: нержавіюча 

сталь, нікель, латунь, чорне полімерне 
покриття, хром.

Основний замок 3-направленого за-
микання MUL-T-LOCK® MPL212 
 універсальне застосування завдяки не-

великим розмірам;
 три ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 

25 мм;
 реверсивна заскочка з нержавіючої 

сталі;
 міжосьова відстань – 90 мм;
 сумісний із захисною фурнітурою 

ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення 
та іншою захисною фурнітурою стан-
дарту DIN;

 обробка торцевої планки: MPL212 – ні-
кель хром.

A (Mіжцентрова відстань), мм 90

B (BackSet), мм 65

М267

М265

1739/03 4292
Основний замок NEMEF® 1739/03 
 універсальний замок для протипожеж-

них та вхідних сталевих дверей;
 заскочка керується з обох сторін руч-

кою або ключем;
 ригель відмикається тільки ключем;
 матеріал: усі деталі замка сталеві.

Основний замок ABLOY® 4292 
 симетричний замок для протипожеж-

них дверей;
 реверсивна заскочка;
 вихід ригеля – 20 мм;
 квадрат під шток 8 або 9 мм;
 у комплекті: зворотна планка 0029 або 

4669.

A (Mіжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

A (Mіжцентрова відстань), мм 85 90

B (BackSet), мм 65

A (Mіжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 60

A (Mіжцентрова відстань), мм 85 90

B (BackSet), мм 65

A (Mіжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 55

Ціна: 528.00 грн

Ціна: 108.00 грн

Ціна: 362.00 грн Ціна: 289.00 грн

Ціна: 362.00 грн

Ціна: 209.00 грн
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ФУРНІТУРА

Ціна: 322.00 грн

Ціна: 131.00 грн

Ціна: 212.00 грн

2930/2932/2934 1012/02

2916

802/807

2914

Fire

Фурнітура для протипожежних дверей 
NEMEF® 2930/2932/2934 
 внутрішня пластина – сталь, зовнішня 

плата та ручки – пластик;
 міжосьова відстань – 72 мм (2930);
 з отвором під циліндр DIN (2930);
 обробка – чорна порошкова фарба.

Комплект завіс для протипожежних 
дверей NEMEF® 1012/02
 придатні для використання у вогне- та 

димозахисних дверях;
 кількість робочих циклів – 200 000;
 вага двері – до 120 кг;
 висока корозійна стійкість.

Фурнітура для протипожежних дверей  
NEMEF® 2916 
 внутрішня пластина – сталь, зовнішня 

плата та ручки – пластик;
 міжосьова відстань – 72 мм;
 з отвором під циліндр DIN;
 ширина щитка – 48 мм;
 варіант – ручка-ручка;
 обробка – чорна або сіра порошкова 

фарба.

Захисна фурнітура до основних замків 
ROSTEX® 802/807 
 3-й клас безпеки;
 матеріал: нержавіюча сталь;
 кріплення – болти М8;
 міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
 обробка: хром, титан, коричнева по-

рошкова фарба.

Фурнітура для протипожежних дверей   
NEMEF® 2914 
 внутрішня пластина – сталь, зовнішня 

плата та ручки – пластик;
 без отвору під циліндр;
 ширина щитка – 48 мм;
 варіант – ручка-ручка;
 обробка – чорна порошкова фарба.

Фурнітура для протипожежних дверей 
ALBA® Fire 
 внутрішня пластина – сталь, зовнішня 

плата та ручки – нержавіюча сталь;
 міжосьова відстань – 72 мм;
 отвір під циліндр DIN;
 варіанти: з натискною або фіксованою 

ручкою;
 обробка: нержавіюча сталь.

Чорна Сіра

Ціна, грн: 112.00 154.00

2930/2932/2934 2931

Ціна, грн: 94.00 200.00

Хром Титан

Коричнева 
порошкова 

фарба

Ціна, грн: 421.00 721.00 491.00807802

2930

29322931 2934
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Ціна: 
4504.00 грн

Ціна: 
4102.00 грн

Cross Bar 89
890200-01-0-Z

Cross Bar 89
890300-01-2-Z

АНТИПАНІКА

Ціна: 440.00 грн

Ціна: 1503.00 грн Ціна: 2302.00 грн

Ціна: 430.00 грн

Ціна: 
2938.00 грн Ціна: 2086.00 грн

Ціна: 2184.00 грн

3640

1901/21 1901/23

3650

Серія Cross Bar 89 898901

EN3000

Основний замок NEMEF® 1901/21
 замок протипожежний з функцією ан-

типаніки;
 універсальний лівий/правий, під ци-

ліндр DIN;
 під роздільний шток 9 мм;
 до механізму 3640/1 та 87 серії JPM, 

до активної стулки;
 блокування/розблокування вільного 

входу ключем.

Основний замок NEMEF® 1921/21 
 замок протипожежний;
 універсальний лівий/правий;
 до механізму 3640/1 та 87 серії JPM;
 до пасивної стулки двостулкових две-

рей;
 застосовується з комплектом тяг 1932.

Пристрій антипаніки JPM® серія Cross 
Bar 89 
 накладний пристрій антипаніки для 

евакуаційних виходів;
 кількість точок замикання:
 - 890100-01-2-Z – 1;
 - 890200-01-0-Z – 2;
 - 890300-01-2-Z – 3;
 довжина штанги (890200-01-0-Z, 

890300-01-2-Z) 850 мм.

Пристрій антипаніки NEMEF® 3640 
 врізний пристрій антипаніки для ева-

куаційних виходів, під врізний механіч-
ний замок, з отвором під циліндр DIN;

 міжосьова відстань 72 мм;
 1 точка замикання, довжина штанги 

900 мм;
 замок замовляється окремо.

Пристрій антипаніки NEMEF® 3650 
 врізний пристрій антипаніки для ева-

куаційних виходів, під врізний механіч-
ний замок NEMEF 1921/21;

 1 точка замикання, довжина штанги 
900 мм;

 замок замовляється окремо.

Пристрій антипаніки JPM® серія 
EuroPad 179 898901-06-2-А 
 накладний пристрій антипаніки для 

аварійних виходів;
 1 точка замикання.

Ручка JPM® EN3000 EN3000-13-0-A
 зовнішня ручка до пристрою антипані-

ки серії 89;
 під односторонній циліндр DIN;
 блокування/розблокування вільного 

входу ключем.

Cross Bar 89 
890100-01-2-Z

A (Mіжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

A (Mіжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

Комплект тяг 1932

Ціна: 496.00 грн

Направляюча 1936

Ціна: 20.00 грн

Зворотна планка 1939

Ціна: 108.00 грн

Зворотна планка 1937

Ціна: 32.00 грн

Пристрій 1935

Ціна: 186.00 грн

Шток 3622

Ціна: 65.00 грн
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E7R E131
Електромеханічна защіпка EFF EFF® 
E7R
	защіпка для протипожежних дверей;
	універсальна, симетрична;
	нормально відкрита;
	напруга живлення – 12/24 V DC;
	FaFix – регулюється язичок защіпки до 

4 мм з кроком 0,5 мм.

Електромеханічна защіпка  для бага-
тонаправлених замків EFF EFF® E131 
 електромеханічна защіпка для 

протипожежних дверей;
 литий сталевий корпус, сталевий 

язичок;
 нормально закрита;
 сила утримування – 15 000 Н;
 напруга живлення – 12 V AC/DC.

Замок електромеханічний ABLOY® 
EL560
 соленоїдний замок DIN стандарту;
 BackSet 55/60/65 мм;
 міжосьова відстань – 72 мм;
 шток 8/9 мм;
 керування зовні – електричним 

імпульсом, з функцією антипаніки;
 напруга – 12-24 V DC;
 без зворотної планки.

Замок електромеханічний ABLOY® 
EL460
	соленоїдний замок DIN стандарту;
	BackSet 25/30/35 мм;
	міжосьова відстань – 92 мм;
	шток 8/9 мм;
	керування ззовні – електричним 

імпульсом, з функцією антипаніки;
	напруга 12-24 V DC;
	без зворотної планки.

Електроригель YLI® YB-100+
 діаметр ригеля: 16мм;
 вихід ригеля: 16мм;
 контакт моніторингу стану дверей та 

положення ригеля;
 робоча напруга: 12 V DC;
 струм: макс. 900 mА, очікув. 150 mА;
 сила утримання: 800 кг;
 таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
 температура: -10…+55°С;
 комплектація: зворотна планка.

Електроригель YLI® YB-280
 діаметр ригеля: 16мм;
 вихід ригеля: 16мм;
 контакт моніторингу стану дверей та 

положення ригеля;
 робоча напруга: 12 V DC;
 струм: макс. 900 mА, очікув. 150 mА;
 сила утримання: 800 кг;
 таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
 температура: -10…+55°С;
 комплектація: зворотна планка.

Магнітний замок SECURITRON® ММ15
	накладний, для внутрішніх дверей;
	габаритні розміри: 130 х 48 х 70 мм;
	сила утримання: 1814 кг;
	напруга живлення: 12 або 24 V DC/АС 

(автоматичний вибір);
	струм: 250 мА при 12 V, 130 мА при 24 V;
	споживана потужність: 3 Вт;
	робоча температура: 0…+43 °С;
довічна гарантія.

Електроригель YLI® YB-350T (LED)
 діаметр ригеля: 16мм;
 вихід ригеля: 16мм;
 контакт моніторингу стану дверей та 

положення ригеля;
 робоча напруга: 12 V DC;
 струм: макс. 900 mА, очікув. 150 mА;
 сила утримання: 800 кг;
 таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
 температура: -10…+55°С;
 комплектація: зворотна планка.

Електроригель YLI® YB-600
 діаметр ригеля: 16 мм;
 вихід ригеля: 17 мм;
 контакт моніторингу стану дверей та 

положення ригеля;
 робоча напруга: 12 V DC;
 струм: макс. 950 mА, очікув. 150 mА;
 сила утримання: 2000 кг;
 таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
 температура: -10…+55°С;
 комплектація: зворотна планка.

EL460

YB-100+

YM-280

ММ15

EL560

YB-600

YM-350T (LED)

SAM2-24
Замок електромагнітний SECURITRON® 
SAM2-24
	врізний, для внутрішніх легких дверей, 

що відчиняються в обидва боки, та 
розсувних дверей;

	габаритні розміри: 181 х 25 х 29 мм;
	сила утримування: 272 кг;
	напруга живлення: 24 V DC;
	струм: 62 мА;
	споживана потужність: 1,5 Вт;
	робоча температура: -40…+60 °С.

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Ціна: 965.00 грн

Ціна: 7526.00 грн

Ціна: 450.00 грн

Ціна: 478.00 грн

Ціна: 3366.00 грн

Ціна: 7229.00 грн

Ціна: 7055.00 грн

Ціна: 1168.00 грн

Ціна: 798.00 грн

Ціна: 5369.00 грн
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СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

FD460 FD462

Електромеханічний пристрій ABLOY® FD450 
 використовується для фіксації дверей у відкритому положенні;
 для одинарних дверей максимальної ширини 1250 мм;
 кут фіксації дверей: від 80 до 130 °C;
 рекомендовано використовувати з дотягувачем DC250.

Електромеханічний пристрій ABLOY® FD452 
 використовується для фіксації дверей у відкритому положенні;
 для подвійних дверей з максимальною шириною 1250-2500 мм;
 кут фіксації дверей: від 80 до 130 °C;
 рекомендовано використовувати з дотягувачем DC250;
 комплектується координатором зачинення дверей.

Кабелепрохід LINK® 382 (М1188)
 врізний, габаритні розміри 20 х 382 х 

15 мм;
 максимальна відстань від центру наві-

си до коробки 36 мм;
 максимальний кут відчинення дверей 

180°;
 внутрішній діаметр 8 мм;
 довжина пружини 241 мм.

Дверна автоматика ABLOY® DA460
 вмонтована система регулювання основних параметрів;
 можливість об’єднання з електромеханічними та магнітними 

замками, датчиками безпеки, пристроями контролю доступу;
 функція утримування дверей у відкритому положенні;
 можливість застосування стандартної або ковзної тяги.

Дверна автоматика ABLOY® DA461
 вмонтована система регулювання основних параметрів;
 можливість об’єднання з електромеханічними та магнітними 

замками, датчиками безпеки, пристроями контролю доступу;
 функція утримування дверей у відкритому положенні;
 можливість застосування стандартної або ковзної тяги.

Магнітний фіксатор EFF EFF® 830А
 напруга живлення – 24 V;
 сила струму – 0,09 А;
 потужність – 2,1 Вт;
 діапазон робочих температур: 0...+50 °С;
 сила утримування – до 800 н;
 у комплекті зворотна пластина 838-2.

Магнітний фіксатор EFF EFF® 830 BWK
 напруга живлення – 24 V;
 сила струму – 0,09 А;
 потужність – 2,1 Вт;
 діапазон робочих температур: 0...+50 °С;
 сила утримування – до 800 н;
 у комплекті зворотна пластина 838-2.

DA460

830А 830 BWK

DA461

JCN-250 382 (М1188)

1380-11 РX-33
Термінал для контролю за дверима 
аварійного виходу EFF EFF® 1380-11
	інноваційна технологія підсвічування 

аварійної кнопки виходу (червоні та 
зелені діоди);

	вбудований зумер та антисаботажний 
контакт;

	можливий окремий монтаж модулів 
термінала в перемикачі інших фірм 
(формат 55х55мм);

	напруга 12-24 V DC;
	півциліндр DIN, довжина 35 мм.

Кнопка виходу ROSSLARE® 
РX-33 зовнішня антивандальна 
п'єзоелектрична
	з підсвічуванням;
 герметизована;
 колір червоний, синій, зелений, сірий, 

чорний, білий;
 температура: -40…+70 °С.

Ціна: 2862.00 грн Ціна: 6864.00 грн

Ціна: 28891.00 грн

Ціна: 1588.00 грн Ціна: 2100.00 грн

Ціна: 31114.00 грн

Ціна: 530.00 грн Ціна: 299.00 грн

Ціна: 5084.00 грн Ціна: 558.00 грн

Координатор RYOBI® JCN 250
 пристрій, що забезпечує необхідну послі-

довність і закриття стулок дверей.

Активна стулка

Пасивна стулка
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Української
Локсмайстер
Федерації

www.ulf.org.ua

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

www.spv.ua

Ціни в грн з ПДВ станом на 1 травня 2012 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.
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Модель

9903 STD

Внутрішні та легкі 
зовнішні двері

2/3 965 60 – – срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

0,5 стан-
дартна

178x 
41x 
64,5

218.00

D-1554 UNIV

Внутрішні та зовніш-
ні двері

2/3/4 1100 80 – – срібляс-
тий, білий, 
темно-
бронзовий

-20…
+45

1 універ-
сальна

223х 
67х 
52

412.00

DS-1554 STD HO

Внутрішні та зо-
внішні двері, що 
потребують фіксації 
відчиненого поло-
ження

2/3/4 1100 80 – – срібляс-
тий, білий, 
темно-
бронзовий

-20…
+45

1 стан-
дартна 

тяга 
з фікса-

цією

223х 
67х 
52

568.00

D-2055V BC UNIV

Внутрішні та 
зовнішні двері

3/4/5 1250 100 + – срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

1 універ-
сальна

250х 
67х 
53

526.00

DS-2055V BC STD HO

Внутрішні та 
зовнішні двері, 
що потребують 
фіксації відчиненого 
положення

3/4/5 1250 100 + – срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

1 стан-
дартна 

тяга 
з фікса-

цією

250х 
67х 
53

652.00

D-2550 BC UNIV (М405 ВС)

Внутрішні та 
зовнішні двері

1...4 1100 80 + – срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

1 універ-
сальна

250х 
67х 
53

746.00

D-3550 BC/DA UNIV  
(М505 ВC/DА)

Усі промислові двері, 
що потребують 
затримки зачинення

2-5+ 1250 100 + + срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

2 універ-
сальна

304х 
75х 
62

1300.00

D-4550 BC/DA UNIV  
(М605 ВC/DА)

Великогабаритні 
зовнішні та внутрішні 
двері, що підлягають 
сильному тиску та на-
вантаженню

2-7+ 1400 200 + + срібляс-
тий, тем-
но-бронзо-
вий, білий

-20…
+45

2 універ-
сальна

331х 
97х 
62

1432.00

Серія СО

Внутрішні та 
зовнішні двері

2-7+ 1800 180 + + – – 0,5 ковзна 
з фікса-

цією

– від 
1289.00

DC240
Великогабаритні зо-
внішні та внутрішні 
двері

2-6 1400 120 + – срібляс-
тий, ко-
ричневий, 
латунь, 
білий

-35…
+50

2 – 306х 
69х 
63

1890.00

DC247
Великогабаритні 
зовнішні та внутрішні 
двері. Ідеальне рішен-
ня для великогабарит-
них важких дверей

5-7 1600 160 + – срібляс-
тий, ко-
ричневий, 
латунь, 
білий

-35…
+50

2 – 306х 
69х 
63

2090.00

Тяга DC190

– – – – – –
бронзова,
коричнева – – – –

416.00

срібляста 367.00

Тяга DC197
– – – – – –

срібляста,
бронзова,
коричнева

– – – – 798.00


