


«Orni-X» — це новий тренд в хай-тек дизайні.

Для нас кожна колекція відображає рівень
розвитку виробництва. Нова серія — найкращий
доказ продуктивної роботи, регулярних досліджень
ринку, ретельного аналізу і проектування.

Ми створили для споживача двері, які ідеально
доповнюють і прикрашають сучасні стилі інтер’єрів.
Водночас, «Orni-X» підійдуть до класичних
напрямків, адже вони додають контрастність в
оформлення. Незвичайна конструкція дверних
полотен відразу привертає увагу неповторністю
форм, складною комбінацією елементів та
оригінальністю.

Якщо Ви мрієте підкреслити унікальність свого
інтер’єру, міжкімнатні двері «Orni-X» створені для
Вас.

Ми впевненні в якості виготовленої продукції,
тому збільшили гарантійний термін з одного до П'яти
років!

Orni-X collection

Ми прагнемо бути поруч з Вами!



Унікальне покриття найвищої якості Silk. 

Покриття здатне максимально чітко передавати фактуру
вираженої та водночас легкої волокнистості, що покрите
однотонним та світлим перлом. Таке поєднання дає
можливість змінювати відтінок в залежності від того, під яким
кутом на декор потрапляє світло.

Декор стійкий до впливу високих температур,
ультрафіолетових променів та вологи, не втрачає насиченості
кольору і не утворює тріщин в результаті тривалого впливу
прямих сонячних променів, не втрачає естетичного вигляду
при тривалому механічному впливі. Цей декор легкий в
догляді. Можна мити мильним розчином або спеціальним
засобом.

Для очищення від пилу рекомендуємо застосовувати
м’яку вологу губку та протерти нею дверне полотно легкими
рухами. Після цього застосувати вологопоглинаючу або вологу
паперову серветку.

Заборонено використовувати хімічні засоби металеві та
абразивні губки, речовини з абразивною пастою та з
агресивними компонентами (хлор, ацетон, кислоти).
Заборонено чистити парогенератором.
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Нові декори Silk

Ми прагнемо бути поруч з Вами!



Конструктив збірних дверей

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Дерево

Композитний
наповнювач з МДФ

Конструкція дверей
зі стяжним гвинтом

Збірні двері складаються зі
стойових, та фільонок, скріплених
стяжними гвинтами на спеціальному
обладнанні. Стойові виконані з
дерева разом зі композитним
наповнювачем (МДФ).



Конструктив ОРНІ-Х

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Незвичайна конструкція дверних полотен відразу привертає

увагу неповторністю форм, складною комбінацією елементів та
оригінальністю. Однотонні структурні декори з м’яким блиском шовку
та скошені фільонки підкреслюють деталі, виділяючи переходи між
скосами, а тіні і гра світла додають загадковості.



Женева — ідеальне поєднання

гладкого скла та схрещених поперечин
дозволяє зіграти на контрасті
матеріалів і форм. Строгий скляний
прямокутник чітко виділяється на тлі
грайливо скомбінованих зрізаних
планок.

Неординарне поєднання з
легкістю увіллється в такі типи дизайну:
техно, конструктивізм та мінімалізм.
Така комбінація створює в квартирі
атмосферу руху, простору та свободи.

Geneva

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Скління:

– Скло сатин
– Чорне скло

Розміри:
– Висота: 200 см
– Ширина: 60, 70, 80, 90 см
– Товщина: 40 мм



Відень — складна комбінація
деталей, які рівномірно чергуються між
собою: 2 схрещені поперечини + скло.
Ідеальна симетрія і послідовність фігур
створюють враження порядку,
наштовхують на думку про складність
та оригінальність конструкції. Дверне
полотно «Відень» доречно в інтер’єрах
хай-тек, сучасна класика, еклектика,
постмодернізм. Це прекрасний варіант
для громадських закладів, офісів та
житлових будинків.

Vein

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Скління:

– Скло сатин
– Чорне скло

Розміри:

– Висота: 200 см
– Ширина: 60, 70, 80, 90 см
– Товщина: 40 мм



Парма стала майже класикою,
модель для консерваторів. Поєднання
тонких смужок скла з широкими
планками з МДФ стало невід’ємним
майже у всіх стилях дизайну. Часто
такий прийом використовують в таких
видах дизайну: лофт, мінімалізм,
неокласика. Головна перевага цієї
конструкції — простота, чітка геометрія,
завершення лінії та строгі форми.

Дверне полотно виглядатиме
доречно в будь-якій кімнаті будинку.

Parma

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Скління:
– Скло сатин
– Чорне скло

Розміри:
– Висота: 200 см
– Ширина: 60, 70, 80, 90 см
– Товщина: 40 мм



Мюнхен — глухе полотно,

поперечини якого розташовані в
шаховому порядку. Цей асиметричний
прийом підходить для футуристичних
стилів: ф’южн, структурний експрісіонізм,
авангард. Однотонні структурні декори з
м’яким блиском шовку підкреслюють
деталі, які виділяють переходи між
скосами, а тіні та гра світла додають
загадковості.

Розміри:
– Висота: 200 см
– Ширина: 60, 70, 80, 90 см
– Товщина: 40 мм

Munich

Ми прагнемо бути поруч з Вами!



Телескопічний погонаж

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

1. Коробка телескопічна;
2. Телескопічна добірна планка;
3. Шпонка;
4. Г-подібна лиштва.



Телескопічна коробка MDF

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

МДФ - це деревно-волокниста плита, якій притаманна міцність і щільність. Виготовляють матеріал
шляхом пресування під тиском і високими температурами деревних волокон з додаванням в них органічних
компонентів.

Телескопічна коробка з МДФ має такі переваги:
-Екологічно безпечна. 
-Легка в обробці.
-Має звукоізолюючі властивості
-Однорідна щільність
-Довгий термін служби.

Розміри:
Довжина: 2070; 2200 мм
Ширина: 80; 100 мм
Товщина: 32 мм



Телескопічна коробка 

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Дверні коробки з дерева та МДФ мають підвищену міцність і довговічні у використанні. Матеріал для
виготовлення дверної коробки - зрощений сосновий брус без вад деревини та якісний МДФ. Ця технологія
виключає викривлення або деформацію і забезпечує необхідну геометрію за умови правильного монтажу на
весь період експлуатації.

Телескопічна коробка з дерева має такі переваги:
- Натуральний матеріал. 
- Має звукоізолюючі властивості
- Довгий термін служби.
- Підвищена міцність.

Розміри:
Довжина: 2070; 2200 мм
Ширина: 80; 100 мм
Товщина: 32 мм



Телескопічні добірні планки

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Добірна планка – це деталь, яка збільшує ширину коробки, якщо ширина коробки не дозволяє закрити
всю глибину отвору. Всі деталі збираються методом конструктора. Комплект телескопічного погонажу
розроблений таким чином, щоб підібрати необхідну ширину під товщину прорізу без обрізки деталей.
Телескопічна додаткова планка спрощує процес монтажу дверного блоку. Завдяки тому, що планки за
довжиною є різні із монтажем не виникне ніяких проблем.

Розміри:
Довжина: 2060; 2200 мм
Ширина: 80; 110; 250; 400 мм
Товщина: 10 мм



Погонаж телескопічний

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Г-подібна лиштва

Г-подібна лиштва використовується для декоративного
оформлення дверного отвору у вигляді накладних фігурних
профільованих планок. Функціонально лиштва прикриває простір між
стіною і дверною коробкою. На відміну від звичайної лиштви, яку
потрібно кріпити за допомогою спеціальних цвяхів або рідкого клею, Г-
подібна лиштва спрощує процес складання дверного блоку.

Призначення з’єднувальної дерев’яної шпонки полягає в тому, щоб запобігти зсуву, втрату стійкості і

зміні взаємного положення з’єднувальних телескопічних добірних планок.
Вся конструкція складається дуже просто, методом конструктора, але не виключає при цьому надійність

фіксації елементів між собою.

Шпонка



Погонаж телескопічний

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Схема монтажу телескопічної дверної коробки

№
Ширина

ДП

Ширина 
отвору в

стіні

Ширина 
встановленого 
комплекту ДП з 

лиштвою

Ширина 
внутрішнього 
отвору після 

установки 
комплекту ДП

Ширина
зібраної 
коробки

1 600 680-700 771 586 650

2 700 780-800 871 686 750

3 800 880-900 971 786 850

4 900 980-1000 1071 886 950

№
Висота 

ДП

Висота 
отвору 
в стіні

Висота 
встановленого 
комплекту ДП 

з лиштвою

Висота 
внутрішнього 
отвору після 

установки 
комплекту 

ДП

Висота
зібраної 
коробки

1 2000 2050 2095 2003 2035

2 2100 2150 2195 2103 2135

3 2150 2200 2245 2153 2185

* Товщина двері — 34 або 40 мм

Ширина встановленого комплекту ДП з лиштвою

Ширина отвору в стіні

Ширина ДП

Ширина внутрішнього
отвору після установки

комплекту ДП

Ширина зібраної коробки
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Коробка – це нерухома частина дверного блоку, до якої за допомогою петель кріпиться дверне полотно.
Індивідуальна коробка представляє собою рамову конструкцію з дерева або щільного МДФ, яка монтується по
периметру отвору. Дверна коробка і лиштва – стандартний комплект погонажу, без якого неможливо
встановити двері. У випадках, якщо товщина стіни отвору більше, ніж ширина всієї конструкції, необхідні
додаткові деталі. Рекомендований комплект: дверна коробка, лиштва, добір. Останній необхідний для
збільшення площі погонажу для покриття потрібної товщини стіни.

Індивідуальна коробка

Ми прагнемо бути поруч з Вами!



Індивідуальна коробка

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Розміри:
Довжина: 2070, 2200 мм
Ширина: 80, 100 мм
Товщина: 32 мм



Добірна планка використовується для декорування дверного отвору, коробки і лиштви.
Встановлюється в тому випадку, якщо товщина стіни більше ширини коробки.
Кріпиться на саморізи, рідкі цвяхи або монтажну піну.

Погонаж

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Лиштва прямокутна – планка, яка призначена для
оформлення дверного отвору. Така лиштва має строгі
прямі форми і підходить для дверей з чіткими лініями і
стриманою конструкцією. Кріпиться по периметру
дверної коробки в місцях кріплення до стіни.



Погонаж

Ми прагнемо бути поруч з Вами!

Схема монтажу індивидуальної дверної коробки

№
Ширина 

ДП

Ширина 
отвору в

стіні

Ширина 
встановленого 
комплекту ДП з 

лиштвою 

Ширина 
внутрішнього 
отвору після 

установки 
комплекту ДП

Ширина
зібраної 
коробки

1 600 680-700 758 586 650

2 700 780-800 858 686 750

3 800 880-900 958 786 850

4 900 980-1000 1058 886 950

№
Висота 

ДП

Висота 
отвору 
в стіні

Висота 
встановленог
о комплекту 

ДП з лиштвою 

Висота 
внутрішнього 
отвору після 

установки 
комплекту ДП

Висота
зібраної 
коробки

1 2000 2050 2095 2003 2035

2 2100 2150 2195 2103 2135

3 2150 2200 2295 2153 2185

* Товщина двері — 34 або 40 мм



Ми прагнемо бути поруч з Вами!


