ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД
В ПРОЕКТНОМУ БІЗНЕСІ.

hafele.ua
hafeleshop.com.ua

РІШЕННЯ, СИСТЕМИ, ПРОДУКТИ.

ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД В ПРОЕКТНОМУ БІЗНЕСІ / ЗМІСТ

ЗМІСТ.
Модульні системні двері, елегантні розсувні рішення, електронні системи
контролю доступу, дверні ручки високої якості та рішення для реалізації
вашого будівельного проекту.

Рішення

Системні двері

Розсувні рішення

Система Dialock

СТОР.

СТОР.

СТОР.

СТОР.
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20

38

48

8 проблем.
8 рішень.
8 прикладів Гефелє.

Асептичні двері.
Двері з вентилятором.
Захисні двері.
Внутрішні двері.
Двері готельних кімнат.
Двері, що автоматично
закриваються.
Двері подвійної дії.
Скляні двері.

Silent Aluflex 80.
Slido Design 80-M.
Slido Design 150-U.
Slido Classic 40-I.

Зручна електронна
система доступу Dialock.

Дверні ручки

Рішення для розваг

Компанія Hаfele

Компанії-партнери

СТОР.

СТОР.

СТОР.

СТОР.

54

62

68

76

Startec PDH 5.
Startec PDH 4.

Мобільна система.
Прихований монтаж.
Видимий монтаж.

Коротке ознайомлення.
Комплексні об’єктні
рішення 360°.
Міжнародні
представництва.

BOS, Herholz, JELD-WEN,
Pfleiderer, Resopal,
RWD Schlatter, Sturm.
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04

20

РІШЕННЯ

СИСТЕМНІ ДВЕРІ

8 завдань.
8 рішень.
8 прикладів Гефелє.

38
РОЗСУВНІ
РІШЕННЯ

Комплекс послуг для легкого проектування та
встановлення.

ДЛЯ ГОТЕЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ, СФЕРИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,
ПРОМИСЛОВОСТІ,
ОФІСІВ, МАГАЗИННОГО
ОБЛАДНАННЯ
ТА ЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ.

Більше
дизайнерських
можливостей
з системами
розсувних дверей.

48
DIALOCK
Безконтактне
відкриття та
запирання.

54
ДВЕРНІ РУЧКИ
Дверні натискні ручки Startec з
нержавіючої сталі та алюмінію.
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РІШЕННЯ.
8 завдань.
8 рішень.
8 прикладів Гефелє.
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ГОТЕЛЬ RUBY SOFIE, ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ
Проект: Albert Wimmer ZT GmbH, Відень, Австрія
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ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД В ПРОЕКТНОМУ БІЗНЕСІ / РІШЕННЯ

360°

КОМПЛЕКСНІ ОБ’ЄКТНІ РІШЕННЯ.

06

Відкрийте для себе комплексні всесторонні рішення від компанії Гефелє
на прикладі восьми різних будівельних
проектів з конкретними варіантами рішень. У кожному випадку відправною
точкою є конкретна вимога замовника,
яка проектується, вирішується і впроваджується відповідно до функціональних, економічних та проектних вимог.
Тут все грунтується на консультуванні
щодо будівельної та меблевої фурнітури
незалежно від фірми-виробника.
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ЗАВДАННЯ 1
ДИЗАЙН.
Більш функціональніший блок
розеток, що розташовується
під підлогою.

РОЗЕТКОВИЙ БЛОК ДЛЯ МОНТАЖУ В ПІДЛОГУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЮ КРИШКОЮ

РІШЕННЯ HAFELE		
Багатофункціональний розетковий блок для монтажу
в підлогу.
>
>
>
>

Індивідуально конфігурується.
Акуратний вигляд.
Монтаж врівень, без виступів.
Для різного покриття на підлогу до 18 мм товщини.

ВИРІБ		
Розетковий блок для монтажу в підлогу.
Артикул 822.99.1xx
Рішення за індивідуальним замовленням залежно
від конфігурації.
Матеріал:
Розетковий блок: алюміній.
Покриття: анодований алюміній
або декоративна,

Відкритий блок для монтажу в підлогу.
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Розетки:

товщина – до 18 мм,
зовнішнє навантаження – до 200 кг
4 розетки з запобіжними елементами Schuko
або 3 розетки з запобіжними елементами
Schuko з 3 мережевими підсилювачами
(AMP), два фіксатори кабелю.

Сфера
Для фальшпідлог або підлог з цементною
застосування: стяжкою в готелях та спортивних залах

ПРИКЛАД
Оздоровчий фітнес-центр
ELEMENTS Eschenheimer Turm, Франкфурт, Німеччина.
Проект:
KSP Jurgen Engel Architekten, Франкфурт.
Забудовник: Migros Freizeit Deutschland GmbH, Мюнхен.
Експлуатація: Migros Freizeit Deutschland GmbH, Мюнхен.
Рік:
2014

Креслення розеткового блоку в розрізі.

Оздоровчий фітнес-центр «ELEMENTS
Eschenheimer Turm», Франкфурт, Німеччина

ЗАВДАННЯ 2
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Скляні двері ідеальні
для маленьких кімнат.

ДВЕРНА ЗАВІСА З ПІДЙОМОМ

РІШЕННЯ HAFELE		
Фурнітура, що автоматично закриває скляні двері.
Це допомагає уникнути випадкового наштовхування
на двері у маленьких кімнатах.
> Ідеальний варіант для дверей ванних кімнат
у маленьких готельних номерах.
> Низьковитратні.
> Не потребують обслуговування.
> Не впливають на загальний дизайн

ВИРІБ		
Скляні двері Accor з фурнітурою.
Матеріал:

Фурнітура: Анодована нержавіюча сталь з
модульною різьбою

Дверна завіса з підйомом.

Скляні двері: Матове, поліроване
покриття або прозоре скло.
Сфера
Готелі та невеликі квартири.
застосування:

ПРИКЛАД
Готелі «ibis Hamburg City» та «ibis Budget Hamburg City»,
Гамбург, Німеччина.
Проект:
MPP Meding Plan + Projekt GmbH, Гамбург.
Експлуатація: Accor Hotellerie Deutschland GmbH, Мюнхен.
Інвестор:
HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH,
Гамбург.
К-сть кімнат: 252 (ibis) та 196 (ibis Budget).
Рік:
2014

Креслення фурнітури в розрізі

Готель «ibis Hamburg City», Гамбург,
Німеччина.
09

ЗАВДАННЯ 3
ТРАНСФОРМАЦІЯ.
Гнучка перегородка, що легко
модернізується.

РОЗСУВНА СКЛЯНА ПЕРЕГОРОДКА

РІШЕННЯ HAFELE

скляною вставкою для перегородок з паркувальною
зоною: Slido Wall 150-Z для дверей вагою до 150 кг.

Модульна розсувна скляна перегородка
з трековою системою.

ПРИКЛАД

> Стельова трекова система для дверей з різними
варіантами оформлення полотен (скляні, дерев’яні
передні панелі зі скляною вставкою).
> 12 різних конфігурацій у приміщеннях для 4-100 осіб.
> Компактна паркувальна зона.
> Відсутність отворів у підлозі, опор і поручнів.
> Двостулкові міжкімнатні двері.
> Інтеграція додаткових 6 тонн навантаження на стелю.

Кафе «Deco», Гонконг, Китай.
Архітектура інтер’єру:
			
Будівництво: 			
Експлуатація: 		
Рік:
			

ВИРІБ		
Скляні елементи розсувної системи для гнучкого
розділення приміщення: Slido Wall 150-Y для дверей
вагою до 150 кг. Дерев’яна розсувна перегородка зі

1

2

3

4

Гнучке міжкімнатне розділення: 1. Одна кімната, 2.+3. Дві кімнати,
різні варіанти розділення, 4. Три кімнати.
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Кафе «Deco», Гонконг, Китай.

Qube Architecture and Interiors,
Гонконг, Китай.
Кафе «Deco», Гонконг, Китай.
Кафе «Deco», Гонконг, Китай.
2012 (перепланування)

ЗАВДАННЯ 4
ПЛАНУВАННЯ.
Гардеробна шафа, для якої
не потрібен додатковий простір.
Невисока вартість.

STORAGE SPACE РІШЕННЯ

РІШЕННЯ HAFELE		
Концепція функціонального зберігання на прикладі
дизайну відкритих стін.
> Різні варіанти полиць.
> Візуальне збільшення простору завдяки непрямому
освітленню.
> Легкість у прибиранні.
> Низькі інвестиційні витрати.
> Відсутність зіткнення дверей.

ВИРІБ		
Фурнітура та освітлювальна система Loox.
Артикул 842.57.010 Гачок.
Артикул 844.76.010 Відкидний гачок.
Артикул 356.04.501 Засувка.
Артикул 691.00.69x Стопорний кронштейн.

Планування.

Артикул
Артикул
Артикул
Артикул

808.90.091
557.65.425
106.69.637
833.76.080

Артикул 833.77.919
Артикул 833.72.020
Артикул 833.74.903
Артикул 836.24.311

Захисні рейки.
Висувний механізм.
Ручки.
Loox LED 3015 - Енергоефективність категорія A.
Driver 24V/ 75W.
Loox LED 2020 - Енергоефективність категорія A.
Loox LED драйвер 12V/ 30W.
Сейф.

ПРИКЛАД
Готель «ibis Styles», Трір, Німеччина.
Проект:
Jim Clemens Architekten, Трір.
Архітектура інтер’єру: CD3D, CH-Weisslingen.
Забудовник:
Accor Hotellerie Deutschland GmbH, 		
Мюнхен.
Експлуатація:
Success Hotel Management GmbH, 		
Штуттгарт.
Rooms:
100		
Рік:
2015

Рішення функціональної шафи для готелю «ibis Styles», Трір,
Німеччина
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ЗАВДАННЯ 5
ЛОГІСТИКА.
2 000 одиниць будівельної
та меблевої фурнітури.
У потрібний час у потрібному місці.

ЕТАП БУДІВНИЦТВА, БУРДЖ-ХАЛІФА, ДУБАЙ, ОАЕ

РІШЕННЯ HAFELE
Спеціальна об’єктна команда і логістичний центр
на місці.
> Постійна підтримка протягом тендеру та етапу
реалізації на об’єкті.
> Оперативна доставка запланованої кількості
матеріалу для етапу будівництва.
> Координація різних виробників та відповідних
субпідрядників.

ВИРОБИ		
Асортимент будівельної фурнітури незалежно від
виробника відповідно до стандартів Національного
інституту стандартів США (ANSI).
Зокрема:
> Петлі.
> Замки.
> Дверні доводчики.
> Ручки.
> Вигнуті розсувні двері за індивідуальним замовленням.

ПРИКЛАД
Burj Khalifa, Дубай, ОАЕ.
Проект:		
SOM Skidmore Owings Merrill,
			
Чікаго, США.
Проектна компанія: Emaar Properties, Дубай, ОАЕ.
Висота | Поверхи: 828 m | 189, з яких 162 житлові.
Рік:		2010

Дверна ручка від SOM, індивідуальне замовлення.
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BURJ KHALIFA, ДУБАЙ, ОАЕ
Проект: SOM Skidmore Owings Merrill, Чікаго, США
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ЗАВДАННЯ 6
ІНТЕРФЕЙСИ.
Двері в готелі, повністю оснащені
однією комплексною системою

THE HOTEL
ROOM DOOR
ДВЕРІ
ГОТЕЛЬНОГО
НОМЕРУ

РІШЕННЯ HAFELE		

ПРИКЛАД

Двері готельного номеру – цілісна система з
індивідуалізацією під вимоги замовника і з технічними
компонентами, розробленими для роботи у поєднанні.

Готель Ruby Sofie, Відень, Австрія.

>
>
>
>
>
>

Один контакт, жодних проблем зі з’єднанням.
Координація компаній-партнерів компанією Hafele.
Функціональна надійність і цінова прозорість.
Сертифікована якість.
Гарантована взаємодія індивідуальних компонентів.
Просте замовлення.

Проект:		
Albert Wimmer ZT GmbH, Відень.
Інтер’єр:
Ruby Hotels & Resorts GmbH, Мюнхен.
Експлуатація:		
Ruby Hotels & Resorts GmbH, Мюнхен.
Інвестор:		
Soravia Group GmbH, Відень.
К-сть номерів:
77 (Затишні номери | Люкс-класу |
		
Лофт номери).
Рік:		2014

ВИРІБ		
Готельні двері від Hafele – комплексна система з
рекомендованими компонентами у якості базового
обладнання.
> Сталевий каркас від компанії-партнера BOS.
> Дверне полотно 50 мм, наприклад, з покриттям
пластик-HPL від партнерів Herholz і Pfleiderer.
> Дверний термінал DT Lite системи Dialock
з процесором Tag-IT-ISO.
> Врізний замок із пружинною заскочкою і контактом
зворотного зв’язку.
> Круглий циліндр.
> Будівельна завіса VX із нержавіючої сталі 160 мм.
> Прихований доводжувач вогнезахисних дверей.
> Дверне вічко вогнезахисних дверей.
> Автоматичний висувний ущільнювач для дверей
Готель Ruby Sofie, Відень, Австрія.
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ЗАВДАННЯ 7
ЧАС.
Багатофункціональне диван-ліжко.
Швидка доставка.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ
MULTI-FUNCTIONAL SOFA BED
ДИВАН-ЛІЖКО
SET UP AS SOFA
У СКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ.

РІШЕННЯ HAFELE		
Наявна фурнітура Гефелє конфігурується під просторові
та функціональні вимоги замовника
на етапі будівництва.
>
>
>
>

Просте встановлення на об’єкті будівництва.
Оптимізація конструктивних деталей на об’єкті.
Виробництво невеликої партії (400 шт).
Вчасна доставка.

ВИРІБ		

Матеріал:

Рама: жорстка на кручення сталева труба з
гнутоклеєними планками, з порошковим
покриттям. Газонаповнений амортизатор
для легкого відкидання/закривання,
12 гнутоклеєних планок.
Характеристики: Вмонтоване відкидне ліжко з рамою
ліжка, обрешіткою з гнутоклеєних планок,
рамою дивану і дугоподібними ніжками,
запобіжною фурнітурою (захист від
перекидання), ременями для кріплення
матраца та фіксації постільного приладдя.

Фурнітура для відкидного ліжка Teleletto 2.
Артикул 271.89.020
Teleletto 2 з матрацом 140 x 200 см

ПРИКЛАД

Багатофункціональне диван-ліжко у розкладеному вигляді.

Апартаменти Olympia Tower Studio, Мюнхен, Німеччина.

Olympia Tower Studio, Мюнхен, Німеччина.
Behnisch & Partner, Штутгарт (1970).
Olympia Tower GmbH & Co. KG, Форхгайм.
IDS Verwaltungsgesellschaft mbH, Крефельд.
2013 (перепланування).

3 photos: © Wolfgang Hilbrich 2013

Апартаменти
Проект:
Забудовник:
Забудовник:
Рік:
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ЗАВДАННЯ 8
ГЕОМЕТРІЯ.
Дзеркало у ванній кімнаті,
що може зникати з поля зору

РОЗСУВНЕ ДЗЕРКАЛО У ВАННІЙ КІМНАТІ

РІШЕННЯ HAFELE		

ВИРОБИ		

Розсувне дзеркало без видимої фурнітури. Завдяки
розсувній опції вікно з ванної кімнати до готельного
номеру легко помити.

Поєднання різної фурнітури для розсувних механізмів.

> Дзеркало «активується» тільки, коли необхідно.
> Можливість спостерігати з ванної за тим, що
відбувається в номері.
> Зручний доступ до вікна, яке можна легко мити
в будь-який момент.

Фурнітура 405.83.917 вмонтовується в ходовий профіль
405.87.013, що обертається на 180°. Це означає, що трек і
фурнітура невидимі. Нижні напрямні пригвинчуються для
монтажу/демонтажу.
Артикул
Артикул
Артикул
Артикул
Артикул
Артикул

405.83.917
405.87.013
405.83.830
405.83.132
405.83.140
405.83.150

Ходовий елемент.
Ходовий профіль з алюмінію.
Корпус для фіксації гвинтами.
Стопор з пружиною.		
Напрямна для фіксації гвинтами.
Буфер напрямної.

ПРИКЛАД
Готель Giardino Mountain, Сент-Моріц, Швейцарія.
Проект:		
Hinzer Architektur AG, Чампфер.
Проект інтер’єру:
Bofor Design GmbH, Айніген.
			
Planungsburo Bachhuber-Geissinger,
			
Бад-Брінбах.
Забудовник:		
Giardino Group SA, Аскона.
Експлуатація:		
Giardino Group SA, Аскона.
Кімнати:		
78, включаючи номери люкс.
Рік:		2011

Креслення розсувного дзеркала в розрізі.
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ГОТЕЛЬ GIARDINO MOUNTAIN, СЕН-МОРІЦ, ШВЕЙЦАРІЯ
Проект: Hinzer Architektur AG, Чампфер, Швейцарія
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СИСТЕМИ
І ВИРОБИ.
Для більшої зручності, безпеки
та дизайнерських можливостей.

18

BORA HOTSPA RESORT, РАДОЛФЦЕЛЬ
Проект: Studio Bruno Franchi, Мюнхен, Німеччина
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СИСТЕМНІ ДВЕРІ.
Комплекс послуг для легкого проектування та встановлення.
Якщо ви зацікавлені, надсилайте свій запит на електронну адресу:
info@hafele.ua
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АНТИСЕПТИЧНІ ДВЕРІ.

ДВЕРІ З ВЕНТИЛЯТОРОМ.

Антибактеріальні компоненти.

Оптимальна якість повітря.

ЗАХИСНІ ДВЕРІ.

ВНУТРІШНІ ДВЕРІ.

Модульні та легко модернізуються.

Монтаж врівень і тихе закриття.

ДВЕРІ ГОТЕЛЬНИХ НОМЕРІВ.
Відзначені винагородою, прості та безпечні.

ДВЕРІ, ЩО АВТОМАТИЧНО
ЗАКРИВАЮТЬСЯ.
Автоматичне закриття та економія місця.

ДВЕРІ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.

ПОВНІСТЮ СКЛЯНІ ДВЕРІ.

Гнучке розділення кімнати.

Прозора особливість конструкції.
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ПЕРШИЙ
АНТИСЕПТИЧНИЙ
ЕЛЕМЕНТ.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Лікарні, готелі, дитячі садки, харчова промисловість,
торгові виставки, притулки.
Приклад: Compliance Campus, Центр гігієни рук,
Іссум, Німеччина. Інтер’єр: Andrea Cleve, Керкен,
Німеччина.
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АНТИСЕПТИЧНІ ДВЕРІ.
Антибактеріальні компоненти.
Антисептичні двері «asepticDoor» – це перші стерильні двері, розроблені
компаніями BOS, Hаfele, JELD-WEN та Resopal для зон з частою відвідуваністю, що потребують особливої уваги до гігієни, наприклад, лікарні.
Вони оснащені антибактеріальними виробами та покриттями, що не
потребують особливого догляду і перешкоджають накопиченню та розмноженню бактерій і вірусів. Всі компоненти дверей мають надзвичайно гладку
поверхню, яку можна швидко та легко помити, застосовуючи миючий засіб.

ВИРОБИ
>> BOS Best Of Steel: Сталеві каркаси з антибактеріальним поліуретановим
покриттям.
>> Hаfele: Фурнітура з нержавіючої сталі з антибактеріальним покриттям
Alasept, Startec PDH 5102 PC, артикул 903.92.505
VX 160 Startec hinges, артикул 924.25.203
>> JELD-WEN: Дверні елементи із захистом від вогню, диму, шуму та радіації,
застосовні для вологих приміщень залежно від вимог.
>> Resopal: Антибактеріальні поверхні Hipercare для дверних полотен.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>> Hаfele: Фурнітура Alasept для вогнезахисних дверей та дверей із захистом
від диму, електронна система контролю доступу Dialock, замки з
безшумним механізмом для тихого запирання.

Випробування показали, що кількість
бактерій зменшилася більш ніж 99,9%,
а кількість вірусів знизилася більш ніж
99,9999% за одну годину на поверхнях
з антибактеріальним покриттям
Alasept.

Д-р медичних наук Клаус-Дітер
Цастров, представник Німецького
товариства лікарняної гігієни
в Берліні, протестував дверну
систему «asepticDoor» і підтвердив
її ефективний та довготривалий
антисептичний ефект.

ПЕРЕВАГИ
> Захищають від інфекцій у
зонах входу та виходу людей.
> Сприяють зменшенню бактерій.
Мікроби

> Працюють в режимі 24/7.
> Покриття невидимі або
нейтрального кольору.

Бактерії та віруси вмирають.

Іон міді
знищує клітинну
оболонку мікроба.

Дверна ручка з
нержавіючої сталі
Покриття Alasept

> Легко та швидко миються.
> Надійні та стійкі до механічних
пошкоджень.
> Екстра широкий варіант для
лікарняних ліжок.

Механізм дії покриття Alasept на дверній ручці. Сертифіковано ISO 22196.
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ГНУЧКЕ
РІШЕННЯ
СИСТЕМИ
ВЕНТИЛЯЦІЇ.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Нові та існуючі будівлі. Житлові та офісні будинки.
У якості вологовбирача для центрів краси та здоров’я.
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ДВЕРІ З
ВЕНТИЛЯТОРОМ.
Оптимальн аякість повітря.
Двері з вмонтованим вентилятором – вентилятор інтенсивно і тихо
замінює повітря в закритому приміщенні на свіже, наприклад, з коридору.
Енергозберігаючий вентилятор володіє такою ж звуконепроникністю, як і
кімнатні двері. Оскільки вентиляційний блок вмонтований у двері, жодних
вентиляційних труб на стелі непотрібно. Завдяки новій технології бездротової
передачі енергії вентилятор може без проблем використовуватися як в
нових, так і в існуючих будівлях. Він також може застосовуватися у якості
осушувача повітря, наприклад, в оздоровчих центрах.

ВИРОБИ
>> Hаfele: Фурнітура: Магнітні замки, артикул 911.07.034,
ручки, артикул 927.91.614, пласка запобіжна планка, артикул 911.39.513,
набір натискних ручок, артикул 900.91.261
>> RWD Schlatter: Каркас – дерев’яний блок, пластик HPL для дверного
полотна. Resopal 4399-WS, активний і пасивний вентиляційний блок.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Технологія бездротової передачі –
це новий вид бездротової передачі
енергії. Вона унікальна на ринку та
позбавляє необхідності в кабелях
на дверях.

>> RWD Schlatter: Також можливий варіант з дверними вставками.
>> Варіант для спальні.

ПЕРЕВАГИ
Відпрацьоване повітря
з кімнати 800-900 ppm

> Вентилюють та осушують
тихо і безперервно.
> Володіють такою ж звуконепроникністю, що і кімнатні
двері.

Відпрацьоване
повітря
700-800 ppm

> Оптимальний комфорт в
приміщенні.

Вхідне свіже
повітря
CO 2 – 400 ppm

> Легко встановлюються та
модернізуються.
> Низьковитратні і компактні.
Вхідне свіже повітря в
кімнату 400-500 ppm

Коридор
Кімната

> Різні варіанти вентиляції.
> Споживання енергії 1.5 Вт.

Зображення потоку та розподілу повітря в коридорі та кімнаті.
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З ПРИВОДУ
КОНКРЕТНИХ
ЗАПИТІВ,
БУДЬ ЛАСКА,
ЗВЕРТАЙТЕСЯ
ДО НАС

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Житлові та офісні будинки, комерційна нерухомість
та апартамент-готелі (довготривале проживання).

26

ЗАХИСНІ ДВЕРІ.
Модульні, легко модернізуються.
Двері з підвищеним ступенем захисту – це вхідні двері для об’єктів індивідуальної,
комерційної орендованої нерухомості або житлових будівель, що є альтернативою
дверям з вузьким каркасом. Вони встановлюються у якості базового елементу і можуть
бути розширені модульним способом відповідно до індивідуальних вимог жильців. Такі
функції, як контроль доступу, система внутрішнього зв’язку, освітлення або інформаційні
знаки можуть дообладнані відповідно до індивідуальних вимог за допомогою монтажних
профілів, що оточують дверний каркас із незначною роботою з додаткового обладнання.

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ
>>
>>
>>
>>

Hаfele: Фурнітура, системи контролю доступу та інтегрована освітлювальна панель.
Sturm: Дверні полотна, рами та покриття.
Gira: Дверна станція (домофон) TKS з відеокамерою АР, 1 комплект, білого кольору.
Завіси Tectus TE640 8A (Simonswerk), кодовий замок 2170 EK та блок бездротової
передачі даних SECURE connect 200 (обидва GU-BKS).

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВИКОНАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Дзвінок та управління доступом.
Система внутрішнього зв’язку.
Відеокамера.
Освітлення.
Захист дверей аварійного виходу.
Багаторазове запирання.

Вогнестійкість: Т30.
Захист від диму: RS.
Захист від злому: до RC3.
Звукоізоляція: до 45 дБ.
Захист від куль.
Прилади аварійного виходу EN1125 або EN179.

ПЕРЕВАГИ
> Оперативне встановлення
стандартної базової версії у
всіх житлових будинках.
> Легка модернізація без
структурних змін.
> Доступно та надійно для
забудовників.
> Варіанти та індивідуальний
дизайн покриттів.

Проста, індивідуальна трансформація завдяки монтажним профілям з функціями.
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РАМА,
ПОЛОТНО І РУЧКИ
НА РОЗЕТКАХ
ВРІВЕНЬ
ЗІ СТІНОЮ.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Будь-які внутрішні двері в квартирі або будинку.
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ВНУТРІШНІ ДВЕРІ.
Врівень зі стіною, тихе закриття.
Внутрішні двері характеризуються інтелектуальною технологією та
делікатним дизайном. Невидимий монтаж дверей врівень зі стіною робить їх
особливо доречними для сучасного вишуканого житла. Двері пропонуються
з різними варіантами покриттів, завдяки чому можуть гармонійно
вписуватися в простір інтер’єру.

ВИРОБИ
>> FSB: Натискна ручка 1004 з квадратною розеткою з нержавіючої сталі,
вмонтована врівень із дверима, врізний замок з безшумним механізмом
для тихого запирання.
>> Hаfele: Фурнітура.
>> Herholz: Дерев’яна рама, врівень зі стіною,
дверне полотно 50 мм, врівень з рамою.
>> Simonswerk: Завіси Tectus TE340 3D.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Вставки зі скла різних розмірів, врівень.
Підходять для вологих приміщень.
Висувний ущільнювач для дверей для покращеної звукоізоляції.
Магнітний замок для тихого закриття.
Магнітний дверний стопор.
Покриття на вибір: фарба, пластик HPL або фанера.

ПЕРЕВАГИ
> Монтаж врівень. Двері
візуально зливаються зі
стіною і стають невидимими.
> Делікатний, невидимий
монтаж.
> Функціонально скоординовані
компоненти.

Вигляд дверної ручки врівень з дверним полотном та дверного полотна врівень з рамою.
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EN 1191
СЕРТИФІКОВАНО.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готельна індустрія:
Приклад: Seevital Hotel Schiff, Лангенарген, Німеччина.
Проект: Martin Bruhns, Штутгарт, Німеччина.
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ДВЕРІ
ГОТЕЛЬНОГО НОМЕРА.
Відзначені нагородою, прості, надійні.
Сертифіковані двері готельних номерів від Hаfele гарантують гостям та
власникам готелів безпеку та відмінну звукоізоляцією. Вони захищають
від примусового відкриття та стороннього шуму. Додаткову надійність
та довговічність дверям надає високоякісне покриття міцного дверного
полотна. Електронна система контролю доступу Dialock забезпечує зручний
безконтактний доступ до готельних номерів. .

Нагорода за
інноваційний
продукт у
готельній індустрії.
2014 р. Готельний
форум, Мюнхен.

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ
>>
>>
>>
>>
>>

BOS Best Of Steel: Сталеві дверні рами.
Hаfele: Фурнітура та дверний термінал DT-Lite,
Завіси Startec VX 160, каталожний № 924.25.203
Herholz: Дверні полотна в різних варіантах.
Pfleiderer: Покриття HPL різного оздоблення.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>> Hаfele: Великий вибір фурнітури та настінних терміналів Dialock.

ПЕРЕВАГИ
> Компоненти комбінуються
та доставляються єдиною
системою.

Сталеві дверні рами

Фурнітура і системи контролю доступу.

> Захист від злому та
несанкціонованого
відкриття.
> Посилений захист від
пожеж.
> Звукоізоляція.
> Електронна система
контролю доступу з
інтеграцією в програмне
забезпечення готелю.

Herholz hat die Tür im Griff

Дверні полотна

HPL покриття.
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Для невеликих кімнат у готелях та квартирах.
Приклад: Hotel ibis Hamburg City, Гамбург, Німеччина.
Проект: MPP Meding Plan + Projekt GmbH, Гамбург,
Німеччина.
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ДВЕРІ, ЩО
АВТОМАТИЧНО
ЗАКРИВАЮТЬСЯ.
Автоматичне закриття та економія місця.
Скляні двері від Hаfele автоматично закриваються і тому особливо підходять
для маленьких кімнат. Фурнітура з анодованої нержавіючої сталі, дверна
завіса з підйомом містить черв’ячну різьбу, що автоматично закриває
двері. Дверний доводжувач та завіса – складові одного виробу, що надає
можливість непримітного дизайну.

ВИРОБИ
>> Hаfele: Фурнітура, полотна скляних дверей,
>> дверні завіси з підйомом для сталевих дверних рам.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>> Hаfele: Матові, прозорі або поліровані покриття дверних полотен
з безколірного або візерункового скла, дерев’яні двері.

Спеціальна нагорода
міжнародної виставки
BAU 2015 р

ПЕРЕВАГИ
> Економія місця.
> Невисока вартість.
> Не потребують
обслуговування.
> Не псують дизайн
оточення.

Завдяки завісі з підйомом двері закриваються автоматично.
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1 ДВЕРНЕ ПОЛОТНО +
2 ДВЕРНІ РАМИ
= 3 КІМНАТИ ЗАВДЯКИ
ДВЕРНІЙ РАМІ
ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
ВІД HАFELE

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готелі, дитячі садки, школи, будинки для людей похилого
віку, житлове будівництво.
Приклад: Youth Lab – кімната молодіжного хостелу
майбутнього.
Дизайн: Студенти Мюнхенського університету прикладних
наук, Німеччина, під керівництвом проф. Рут Берхтольд.
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ДВЕРІ
ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.
Гнучке розділення кімнати.
Двері подвійної дії складаються з одного дверного полотна і двох дверних
рам, що забезпечує гнучке розділення. На прикладі кімнати молодіжного
хостелу Youth Lab, для якої була розроблена дверна рама подвійної дії від
Hafele, ванною кімнатою можуть користуватися одна особа або ж дві особи
одночасно завдяки розділенню простору. Компанія Hаfele гарантує відмінну
взаємодію між індивідуальними компонентами такими, як рама, фурнітура і
система контролю доступу, та дверним полотном.

ВИРОБИ
>> BOS Best Of Steel: Сталеві дверні рами.
>> Hаfele: Фурнітура: Startec PDH 4.
>> Herholz: Дверні полотна та покриття.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>> Дерев’яні варіанти дверних рам також доступні.

ПЕРЕВАГИ

Душова

Душова

> Одне дверне полотно і дві
дверні рами утворюють три
кімнати, а отже,
забезпечують оптимальне
використання простору.
> Швидкі та легкі зміни у
розділенні простору.

Зона для
умивання

Ванна кімната відкрита. Зона для умивання та
душ в одній кімнаті.

Зона для
умивання

> Підходять для застосування
у вологих приміщеннях.

Ванна кімната закрита. Умивальна зона
та душ поділені на дві кімнати.
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Офіси і приватні кабінети, особняки.
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ПОВНІСТЮ
СКЛЯНІ ДВЕРІ.
Прозора особливість конструкції.

Скляні двері забезпечують прозорість та яскравість і є ідеальним варіантом для
створення нових цікавих можливостей для використання меблів та індивідуальних
дизайнерських рішень. Для скляних дверей пропонуються матові й поліровані
покриття або прозоре скло, що можуть бути розроблені відповідно до індивідуальних
вимог. Двері доставляються із необхідною фурнітурою готовими до встановлення у
вигляді навісних та розсувних дверей, у кількості від однією одиниці.

ВИРОБИ
>> Hаfele: Фурнітура та дверні скляні полотна.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
>> Навісні двері.
>> Розсувні двері.
>> Фурнітура для скляних дверей Startec, Dorma Glass, FSB або Simonswerk.

ПЕРЕВАГИ
> Індивідуальні опції
оформлення скляних
поверхонь.

Лазерна технологія.

Піскоструменева
обробка.

Фотодрук.
GDP зображення.

Гравірування

Ламіноване скло з
кольоровою плівкою.

Ламіноване скло
з лазерною
технологією.

Емаль.

Полімерна плівка.

> Більше можливостей
завдяки доставці в короткі
терміни, навіть при
кількості 1 шт.
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РОЗСУВНІ РІШЕННЯ.
Більше дизайнерських можливостей із системами розсувних дверей.
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SILENT ALUFLEX 80.

SLIDO DESIGN 80-M.

Безрамні, елегантні.

Невидимі, з плавним рухом.

SLIDO DESIGN 150-U.

SLIDO CLASSIC 40-I.

З видимим роликом.

Прості в обслуговуванні розсувні
двері-пенал.

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ
З РОЗСУВНИМИ ДВЕРИМА

ДЛЯ НАВІСНИХ ДВЕРЕЙ
НЕОБХІДНА ПЛОЩА

ПЕРЕВАГИ
З розсувними системами
від Hаfele простір в кімнатах
використовується в повній мірі,
є більше місця для зберігання,
більше індивідуальності та
функціональності
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SILENT ALUFLEX 80.
Безрамні та елегантні.
Повністю скляні двері Silent Aluflex 80 без рами надають великий дизайнерський простір
для розділення кімнат за допомогою розсувних дверей з нижнім ходом для одно- чи
багато стулкових дверей. Для розсувних дверей пропонується заглушене, біле або чорне
загартоване високоміцне скло.

ВИРІБ
Silent Aluflex 80 для дверей із заглушеним, білим або чорним склом.
>> Для ваги дверного полотна до 80 кг.
>> Інші кольори скла (відповідно до шкали кольорів RAL) і структуровані покриття на
замовлення, наприклад, під камінь, бетон або кортенівську сталь.
>> Плавне закриття завдяки механізму м’якого та автоматичного закриття Smuso до 80 кг.
>> Вмонтована щітка для очищення ходового профілю.
>> Великий вибір комплектуючих Aluflex.

ПЕРЕВАГИ
> Елегантний дизайн завдяки
безрамним скляним
дверям.

Ручка із захистом від зісковзування рук,
поверхня «бетон».

Ручка із захистом від зісковзування рук,
поверхня «камінь».

> Ручки непримітної форми
із захистом від зісковзування
рук.
> Плавне закриття

Ручка із захистом від зісковзування рук,
поверхня «сланець».
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Ручка із захистом від зісковзування рук,
поверхня «іржа».

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готелі, офіси, приватні будинки.
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SLIDO DESIGN 80-M.
Невидимі та з плавним механізмом руху.
Система розсувних одностулкових дверей Slido Design 80-M відкривається
на повну ширину та застосовується для розсувних дверей вагою до 80 кг.
Пропонуються дерев’яні або скляні двері. Особливо підходять для рівних
підлог. Для підлог з м’яким покриттям рекомендується напрямний профіль.
Фурнітура така, як ходова система та підлоговий напрямний профіль з 10
мм відступом від підлоги, встановлюється прихованим монтажем у дверне
полотно та за ним, створюючи враження, що двері пливуть по поверхні.

ВИРОБИ
Slido Design 80-M для дерев’яних або скляних дверей.
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Для дверей вагою до 80 кг.
Ширина дверей 800-1800 мм.
Регульована висота дверей.
Настінний монтаж.
Підходить для твердих та м’яких підлогових поверхонь.
Ходова система та підлогова напрямна невидимо вбудовуються в дверне
полотно.

ПЕРЕВАГИ
>Елегантний дизайн з
плавним рухом без видимої
фурнітури.
> Використовується вся
ширина розкриття.
Невидима ходова система.

На твердих
поверхнях,
наприклад,
пластику HPL,
ПВХ та плитці.

З нижньою
направляючою на
м’яких поверхнях,
таких як ковролін
або корок.

Рекомендації щодо м’якого або твердого
покриття.
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Невидима нижня напрямна з 10 мм проміжком
між нижнім краєм дверного полотна і
підлоговим покриттям.

> Доступні також у варіанті
Q45 від JELD-WEN
за підтримки Hаfele

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готелі, офіси, приватні будинки.
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SLIDO DESIGN 150-U.
З видимим повноповоротним роликом.
Система розсувних одно- та двостулкових дверей Slido Design 150-U вражає
своїм сучасним виглядом. Виразно видимий ролик з нержавіючої сталі –
елемент дизайну з функціональністю, що встановлює планку. Підходить для
розсувних дверей вагою до 150 кг. Пропонуються двері з дерева або скла.

ВИРОБИ
Slido Design 150-U для дерев’яних або скляних дверей.
>>
>>
>>
>>

Для дверей вагою до 150 кг.
Можливе поєднання з фіксованим скляним елементом.
Налаштування висоти +/- 4 мм.
Плавне закриття завдяки механізму м’якого і автоматичного закриття
Smuso до 120 кг.
>> Підходить для скляних або дерев’яних дверей.
>> Можливе кріплення до стіни або стелі.

ПЕРЕВАГИ
> Виразно видимий ролик
із нержавіючої сталі.
> Плавне закриття.
> Додаткові можливості
дизайну завдяки комбінації
з фіксованим скляним
елементом.

Елегантний повноповоротний ролик із нержавіючої сталі, видимий монтаж.
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готелі, офіси, приватні будинки.
Приклад: Макет готельного номеру у виставочному залі
компанії Hаfele в Штутгарті.
Інтер’єр: CD3D, Вайслінген, Швейцарія.
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SLIDO CLASSIC 40-I.
Прості в обслуговуванні розсувні двері-пенал.
Розсувні одно- та двостулкові двері Slido Classic 40-I при відкритті зникають
у порожнині всередині стіни. Приховані елементи та фурнітура для кріплення дуже
легко встановлюються і прості в обслуговуванні. Зняття дверей відбувається без
структурних модифікацій. Двері Slido Classic 40-I також доступні з вбудованою
системою Smuso для плавного закриття.

ВИРІБ
Slido Classic 40-I для дерев’яних дверей.
>>
>>
>>
>>

Знімаються та регулюються в будь-який час без пошкодження структури стіни.
Мінімальний відступ зверху 2 мм.
Для дверей вагою до 120 кг.
Опційно: з механізмом плавного та автоматичного закриття з обох сторін
чи без нього.
>> Опційно: функція «натиснути для відкриття» для дверного полотна з
прихованим монтажем (використання повної ширини прорізу).

ПЕРЕВАГИ

«Кишеня» в стіні

> Більше вільної площі стіни
завдяки «кишені» в стіні.

Невидимий монтаж у стелю.
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Прихована порожнина в стіні.

> Легкий монтаж, простота
в обслуговуванні.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Готелі, офіси, приватні будинки.
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DIALOCK.
Безконтактне закриття і відкриття.

Завдяки радіочастотній ідентифікації RFID механічний ключ замінюється електронним
транспондером (прийомопередавачем) у формі картки або брелка. Це робить закриття
і відкриття гнучкішим, надійнішим, дешевшим та безконтактним. Транспондер
підноситься до терміналу і одержує необхідну енергію від електромагнітного поля
терміналу для передачі інформації. Термінал з’єднаний з центром управління і надає
доступ - «Доступ дозволено» або відхиляє його - «Доступ заборонено».
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ВСЕ МОЖЛИВО.
ВСЕ ЛЕГКО.
Система контролю доступу Dialock:
послідовно продумана користувачем.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Для безперервних рішень від головного
входу до меблів:
> в готельній індустрії,
> в медичній сфері,
> в промисловості та офісах,
> в магазинному обладнанні,
> в громадських установах.
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ЛЕГКО КОНФІГУРУВАТИ.
Відкриття дверей та шаф, користування ліфтами та
кавовими машинами. Організація будь-якої кількості
точок допуску або користувачів. Вибір та комбінація
технічних стандартів та функціональності. Система
Dialock конфігурується під ваші найрізноманітніші
вимоги.

ЛЕГКО ІНТЕГРУВАТИ.
Термінали Dialock можуть бути з’єднані між собою
за допомогою кабелів чи бездротовим з’єднанням
або не з’єднані. І в усіх випадках вони одержують
всю необхідну інформацію стосовно доступу. При
цьому, система Dialock може бути легко інтегро-вана
у ваше програмне забезпечення системи управління,
систему обліку часу та відвідуваності, інженерне
забезпечення або системи оплати.

ЛЕГКО КОРИСТУВАТИСЯ.
Принцип роботи системи надзвичайно простий –
піднести ключ Dialock до сенсора без контакту.
Це так само просто й зручно для користувачів.
Організація прав доступу для користувачів
або груп користувачів – легке завдання для
персоналу. Інформація про реєстрацію всіх
процесів запирання надається системою в
простій та чіткій формі.

НЕЙМОВІРНО ПРОСТО.
Система Dialock працює надійно. Це забезпечується
не тільки високоякісними компонентами системи,
але й дистанційним технічним обслуговуванням та
обслуговуванням на місці. При цьому, розширення
існуючої системи – також не проблема. Все, що ви
би не планували зробити з системою Dialock, вам
вийде неймовірно просто.

51

ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД В ПРОЕКТНОМУ БІЗНЕСІ / СИСТЕМА DIALOCK

52

ДВЕРНІ ТЕРМІНАЛИ DT.
Легке закриття та відкриття дверей готельних номерів та інших внутрішніх
дверей. Живлення від батарейок. З механічним аварійним відкриттям.

DT 700

DT 710

DT 750

>> Міцна стандартна фурнітура
для внутрішніх дверей.
>> Індикація блокування /
деблокування та режиму
«Не турбувати» світлодіодами.
>> Матеріал: матова нержавіюча
сталь або полірована латунь.
>> Натискна дверна ручка форми
G, J або U.

>> Витончена розетка та
накладка, можливий дизайн
під замовлення.
>> Індикація блокування /
деблокування та режиму
«Не турбувати» світлодіодами.
>> Матеріал: матова нержавіюча
сталь або полірована латунь.
>> Натискна дверна ручка форми
G, J або U.

>> Варіант ANSI для
американського
стандарту.
>> Ідентично DT 700.

НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT.
Для дверей, що часто використовуються, внутрішніх і зовнішніх дверей,
автоматичних дверей, турнікетів, ліфтів та машин. Живлення від електромережі.
WRU 200 зчитувач

WTC 200 контроллер

>> Для використання на зовнішніх дверях,
наприклад, шлагбаумах і турнікетах.
>> Індикація блокування / деблокування
світлодіодами.
>> Водонепроникний, ступінь захисту IP65.

>> Блок управління в корпусі.
>> Можлива активація камер
спостереження
>> Управління кількома
зчитувачами та елементами.

WT 210

DT Lite енергозберігаючий
термінал

>> Компактний настінний термінал (зчитувач
та управляюча електроніка в одному).
>> Індикація блокування / деблокування
світлодіодами.
>> Водонепроникний, ступінь захисту IP86.

>> Активація схем ключемкарткою Dialock.
>> Картка розпізнається як
прийомопередавач.
>> Для внутрішньої зони.
>> Світлодіод червоного
кольору.
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ДВЕРНІ РУЧКИ.
Високоякісні натискні ручки Startec з нержавіючої сталі та алюмінію.

STARTEC PDH 5.

STARTEC PDH 4.

Дверні ручки з нержавіючої сталі.

Дверні ручки з нержавіючої сталі
та алюмінію.

Комплект CB
Для внутрішніх дверей з розеткою CB.
Комплект PC
Для вхідних та проектних дверей з розеткою РС під циліндр.
Комплект WC
Для дверей туалетних та ванних кімнат з індикатором зовні, поворотна защіпка зсередини.
Альтернативний комплект PC
Для вхідних та проектних дверей з розеткою РС під циліндр, кругла ручка зовні і натискна ручка зсередини.
Всі комплекти також доступні у варіантах для аварійних і вогнезахисних дверей відповідно до стандартів
DIN 18273 / DIN EN 179.
Всі моделі також наявні відповідно до шведського стандарту.
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ДВЕРНІ РУЧКИ STARTEC
Дверні ручки повинні відповідати
особливим вимогам – тому необхідна
високоякісна металічна фурнітура. Для
цього особливо підходять моделі серії
Startec. Доставка складається з повного
комплекту з усіма необхідними деталями,
включаючи кріпильні матеріали

ПЕРЕВАГИ STARTEC
> Випробувані та сертифіковані
відповідно до чинних стандартів
DIN / EN.
> Високоякісна конструкція та дизайн.
> До 2 мільйонів випробувальних
циклів.

55

ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД В ПРОЕКТНОМУ БІЗНЕСІ / ДВЕРНІ РУЧКИ

ПРОТЕСТОВАНО
2 МІЛЬЙОНАМИ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЦИКЛІВ
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STARTEC PDH 5.
Дверні ручки з нержавіючої сталі.
Натискні ручки серії Startec (PDH 5) – це проектні
комплекти з нержавіючої сталі, що відповідають
найвищим вимогам та великим навантаженням. Вони
характеризуються високою якістю, перевіреним
дизайном, довговічністю та відмінною функціональністю.
Це міцні ручки, які були випробувані більш ніж
2 мільйонами випробувальних циклів відповідно
до стандарту DIN EN 1906 клас 4/7 Управління з

випробування матеріалів в Дортмунді (MPA NRW). При
цьому кількість випробувальних циклів перевищує
вимоги стандарту в 10 разів. Серед інших переваг спрощений монтаж завдяки натискній ручці, що легко
кріпиться, та підшипнику дверної ручки, що не потребує
догляду. Крім моделей з матової нержавіючої сталі також
пропонуються моделі PDH 5102 і PDH 5103 з алюмінію з
лаковим покриттям.

PDH 5102
ПРИКЛАД ВИРОБУ
Комплект дверної ручки PDH 5102 з накладкою
та розеткою CB.

Комплекти

PDH 5103
ПРИКЛАД ВИРОБУ
Комплект дверної ручки PDH 5103 з накладкою
та розеткою РС під циліндр.

Комплекти
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PDH 5104
ПРИКЛАД ВИРОБУ

Комплекти

Комплект дверної ручки PDH 5104
з накладкою та розеткою WC.

PDH 5106
ПРИКЛАД ВИРОБУ
Комплект дверної ручки PDH 5106
з накладкою та змінною розеткою
РС під циліндр.
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Комплекти

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВЕРНИХ РУЧОК PDH 5
> Тривале випробування на довговічність відповідно до стандарту
DIN EN 1906 клас 4/7 понад 2 мільйонів випробувальних циклів
(Управління з випробування матеріалів в Дортмунді (MPA NRW).
Кількість випробувальних циклів перевищує вимоги стандарту
в 10 разів (200 000 циклів).
> Спрощений монтаж завдяки натискній ручці, що легко кріпиться.
> Простий в обслуговуванні підшипник дверної ручки –
подовжня сила абсорбується великим підшипником.
> Зручність дверної ручки завдяки пружині.
> Крім моделей з матової нержавіючої сталі також пропонуються
моделі з алюмінію з лаковим покриттям (PDH 5102 і PDH 51023).

PDH 5108
ПРИКЛАД ВИРОБУ

Комплекти

Комплект дверної ручки PDH 5108
з накладками та розеткою CB.

PDH 5109
ПРИКЛАД ВИРОБУ

Комплекти

Комплект дверної ручки PDH 5109
з накладками та розеткою
РС під циліндр.
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ДВЕРНІ РУЧКИ
PDH 4 ТЕПЕР
ДОСТУПНІ ТАКОЖ
У ВАРІАНТІ
З АЛЮМІНІЮ.
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STARTEC PDH 4.
ДВЕРНІ РУЧКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЮ.
Натискні ручки серії Startec (PDH 4) – це проектні
комплекти з нержавіючої сталі та алюмінію вишуканого
дизайну, що відповідають найвищим вимогам. Всі
комплекти дверних ручок відповідають усім критеріям
стандарту. Дверні ручки кріпляться за допомогою
штифта, мають пластмасовий підшипник ковзання,
простий в обслуговуванні, та оснащені сталевими

опорами і прихованими гвинтами, що гарантують постійно
щільне з’єднання. Завдяки ширині 54 мм короткі та довгі
задні пластини особливо підходять для реконструкцій
та трансформувань. Вони закривають існуючі отвори
від свердління, позбавляючи, таким чином, необхідності
додаткового обладнання дверей

PDH 4202

PDH 4203

ПРИКЛАД ВИРОБУ

ПРИКЛАД ВИРОБУ

Комплект дверної ручки PDH 4202 з накладкою
та розеткою CB.

Комплект дверної ручки PDH 4203 з накладкою
та розеткою РС під циліндр.

Комплекти

Комплекти

PDH 4204

PDH 4206

ПРИКЛАД ВИРОБУ

ПРИКЛАД ВИРОБУ

Комплект дверної ручки PDH 4204 з накладкою
та розеткою WC.

Комплект дверної ручки PDH 4206 з накладкою
та змінною розеткою РС.

Комплекти

Комплекти
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РІШЕННЯ
ДЛЯ РОЗВАГ.
Стильна звукова система Sound Edition.
Переносна або стаціонарна.
Sound Edition з технологією Bluetooth® представляє інноваційну розважальну систему, розроблену
компанією Häfele. Завдяки індивідуальним рішенням система з відмінним звуком інтегрується в меблі,
виготовлені з широкого спектру матеріалів: дерева, скла та пластику. Смартфон, планшет або ноутбук
можуть використовуватися у якості джерела музики. Це робить прослуховування музики в кімнатах
легким, бездротовим та гнучким.

ПЕРЕВАГИ
> Легке встановлення.
> Вільне прослуховування
музики завдяки технології
Bluetooth®.
> Відмінна якість звуку.

БЕЗДРОТОВА,
ПРОСТА,
ГНУЧКА.
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ЕЛЕМЕНТАРНО.
НАЛАШТУВАННЯ МЕЛОДІЇ ОДНИМ КЛІКОМ.
1. Активуйте Bluetooth® налаштуваннями на смартфоні, планшеті
або ноутбуці.
2. Оберіть Sound Product для з‘єднання.
3. Оберіть завантажену музику у відповідному плеєрі. Також можна
скористатися потоковими музичними сервісами Spotify, Simfy, Napster
або іншими.
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РІШЕННЯ
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ КІМНАТИ.
Безмежність ваших ідей.
Сьогодні музика передається у цифровій формі. Вона
супроводжує нас всюди, куди би ми не йшли, на наших
смартфонах, планшетах і ноутбуках. Великі стерео
системи і звукові центри забезпечують хороше звучання
у багатьох місцях, але сьогодні люди надають перевагу
простим та індивідуальним рішенням. Тепер в моді

компактні й прості в налаштуванні та використанні сучасні
бездротові технології звуку. Компанія Hаfele пропонує
новий функціональний продукт – систему Sound
Edition, яка безсумнівно дозволить повною мірою оцінити
додаткові переваги. Отримуйте від своїх меблів максимум
можливостей.

ПРИХОВАНА ІНСТАЛЯЦІЯ

ВІТАЛЬНЯ. Великі громіздкі колонки більше не потрібні.
Загальний гармонійний вигляд завдяки прихованій технології.

КУХНЯ. Вільна робоча зона завдяки вбудованому монтажу.
Музика на ваш смак.

ВИДИМА ІНСТАЛЯЦІЯ

В ГАРДЕРОБНІЙ ШАФІ. Док-станція.
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НА КУХНІ. Радіо з системою RDS, Bluetooth®-ресівер, колонки.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ

SOUNDWAVER – інноваційний звуковий перетворювач. Він трансформує
будь-яку тверду поверхню, як дерево, скло і метал у звуконосій, дозволяючи вашій музиці або розмові відтворюватися у відмінній звуковій якості.

Завдяки присосці його можна також почепити на скляні поверхні вікна або
дзеркала. SOUNDWAVER+ вражає своїми розширеними функціональними
можливостями: більше потужності, функція «вільні руки» та сенсорна
панель безпосередньо на пристрої.

СПАЛЬНЯ. Легко управляти, навіть з ліжка.
Світильники Loox та звук можуть поєднуватися.

ВАННА КІМНАТА. Компактний пристрій безпечно розташований завдяки
монтажу в меблі. Ваші улюблені пісні для хорошого початку дня.

В СПАЛЬНІ. Радіо з системою RDS, док-станція, колонки.

У ВАННІЙ. Радіо з системою RDS, колонки.
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З СИСТЕМОЮ
SOUND EDITION.
Інструмент планування.

З’єднання
через
Bluetooth®

LOOPDOCK: АКСЕСУАР
LoopDock – елегантна станція заряджання
для iPad з монтажем врівень з поверхнею.
У пристрій інтегровано електронну систему
контролю доступу Dialock для захисту від
крадіжок, наприклад, у готельних номерах.
Для використання вдома та в готелях.
Нова версія TableDock з горизонтальним
монтажем та обертанням на 360°.
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МОБІЛЬНА СИСТЕМА
Soundwaver
>> Живлення: вмонтована перезаряджувана батарейка.
>> Звуковий перетворювач – додаткові колонки непотрібні.
Soundwaver +

>> Живлення: вмонтований перезаряджуваний акумулятор.
>> Вбудована колонка.

Neckster

НЕВИДИМИЙ МОНТАЖ
>> Живлення: 230 В.
>> Звуковий перетворювач –
додаткові колонки непотрібні.

BTR 205
(Bluetooth ® приймач)

ВИДИМИЙ МОНТАЖ

12 V аудіосистема

>> Живлення: 12-В блок живлення.
>> Динамік 68 або 140.

Bluetooth ® приймач

Док-станція

Док-станція

+

вбудоване
радіо з RDS

Bluetooth ® приймач

+

вбудоване
радіо з RDS
вбудоване
радіо з RDS

+

Динамік 68
або
Динамік 140

+

12 V блок
живлення

Опційно
Світлодіодний
світильник
Loox
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HАFELE.
Коротке знайомство.
Завжди до ваших послуг.

Головний офіс компанії Hаfele: Нагольд, Німеччина
Проект: Burk Architekten, Кальв, Німеччина
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ПЕРЕТВОРЮЄМО
ЗАВДАННЯ НА РІШЕННЯ.
Гефелє. Ваш партнер із самого початку.
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ПРОЕКТИ СИСТЕМНОЇ КОМПТЕНЦІЇ
У всіх питання, що стосуються розвитку проектів,
компанія Гефелє завжди рада допомогти, надаючи свій
унікальний об’єктний сервіс, базис якого становить
консультування незалежно від фірм-виробників. Багато
кваліфікованих працівників проектної зони консультують
архітекторів та забудовників щодо запровадження їхніх
ідей. Основою цього є виробничий досвід.
Компанія, заснована в 1923 р. Адольфом Гефелє,
сьогодні стала однією з провідних міжнародних компаній,
що спеціалізується на будівельній і меблевій фурнітурі,
а також електронних системах контролю доступу.
Понад 6000 працівників надають підтримку приблизно
160 000 клієнтів у всьому світі. Близькість до ринку та
клієнтів була і залишається визначальним фактором
для компанії Гефелє.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕБЛЕВІ РІШЕННЯ
«Знайти краще застосування простору
маленьких кімнат» – керівний принцип
цієї програми. Інтелектуальні концепції та
меблеві рішення вражають не лише своєю
неймовірною функціональністю, але й
рентабельністю та креативним дизайном.
Приклад: Youth Lab.
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ГЕФЕЛЄ.
Ваш надійний партнер. Для інвесторів, проектувальників та виконавців.

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ
Розсувні двері – важливий і функціональний
проектувальний засіб для розділення
приміщень. Пропонується широкий вибір
елегантних, зручних і простих в обслуговуванні
розсувних рішень для задоволення
індивідуальних потреб та вимог. Ми надаємо
компетентну консультацію.
Приклад: Готель «ibis Styles NagoldSchwarzwald», Нагольд, Німеччина.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
DIALOCK
Безконтактне закриття і відкриття має ім’я:
Dialock. Всі двері, шафи та визначені зони
відкриваються та закриваються
одним ключем-карткою. Будучи засновником
у технології радіочастотної ідентифікації RFID,
компанія Гефелє – ваш надійний партнер.
Приклад: Готель «Kieler Yacht Club»,
Кіль, Німеччина.
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ПРОЕКТУВАННЯ ДВЕРЕЙ
Компанія Гефелє постійно працює над розвитком технологій
створення комплексних дверних рішень. Дверні рішення з
компонентами, координованими компанією Гефелє та її партнерами,
надають проектувальникам комплекс послуг, що забезпечує
оптимальне проектування та просте встановлення дверей.
Приклад: Готель «Ruby Sofie», Відень, Австрія.

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ
ТА МЕБЛІВ
Інноваційна будівельна і меблева фурнітура,
десятиліття досвіду в об’єктному сервісі,
інженерно-технічні знання та взаємозв’язки з
ринком утворюють основу для кваліфікованих
консультацій від наших кваліфікованих
спеціалістів.
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РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВАГ
Звукові пристрої Sound Products компанії Гефелє встановлюються швидко та легко видимим чи прихованим монтажем у меблі та
стелі, зворотні сторони стін та дзеркал і, при цьому, ще й легко
модернізуються. Наші улюблені пісні та плей-листи тепер супроводжують нас усюди – в готелях, житлових приміщеннях та офісах.
Ще одна новинка – елегантна док-станція LoopDock для iPad
з монтажем врівень, яка завдяки інтегрованій електронній системі
контролю доступу Dialock забезпечує захист від крадіжок
у готельних номерах.
Приклад: Макет готельного номеру
у виставочному залі Гефелє в Штутгарті.

ОСВІТЛЕННЯ МЕБЛІВ
Сучасні офіси та оселі пропонують відмінні
робочі умови та комфортне оточення за умови
ретельно продуманого узгодження між собою
оптимальної функціональності та індивідуального
освітлення. Інноваційна модульна світлодіодна
система освітлення Loox від Гефелє вражає
широким вибором системних компонентів та
різноманітністю варіантів вимикачів.
Це дозволяє легко і швидко реалізувати
концепції індивідуального освітлення.
Приклад: Готель «ibis Styles Nagold-Schwarzwald»,
Нагольд, Німеччина.

ІННОВАЙІНА ТЕХНОЛОГІЯ З’ЄДНАННЯ
Простору надається виключне значення в проектах. Тому дуже
важливо використати його оптимально, але застосовуючи
стандартні рішення цього можна досягти лише частково.
У співпраці зі своїми партнерами компанія Гефелє пропонує
для ваших проектів рішення індивідуального простору для
зберігання. Для цього використовуються інноваційні рішення
такі, як, наприклад, з’єднувач типу «ластівчин хвіст» – приховане
меблеве з’єднання, яке за необхідності може бути демонтоване.
Дизайн: Seidl Kern Architects, Фаренцгаузен, Німеччина.
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ПРЕДСТАВНИЦТВА.
Завжди поруч з вами.

Головний офіс у Німеччині
Дочірні підприємства
Торгові представництва
Торгові агенти

ФАКТИ
Рік заснування:

1923

Прибуток у 2014 р.:

1 144 000 000 євро

Працівників у 2014 р.:

біля 6 900

Спеціалізація:

Технічні засоби і функціональні рішення для меблів та будівель, механічні та
електронні системи контролю доступу.

Керівництво:

Сибілле Тірер: Керівник підприємства / Маркетинг і продаж.
Штефан Губер: Міжнародна торгівля.
Роберт Райт: Розвиток та виробництво.
Вольфганг Шнайдер: Логістика, організація, IT.
Герхард Бош: Робота з персоналом, тренінги, юридичний аспект, фінанси, управління.

Номенклатура виробів:

Меблева та будівельна фурнітура, фурнітура для внутрішнього оздоблення приміщень,
фурнітура для дверей та вікон, освітлювальні системи для меблів, запірні системи.

Ринки:

У всьому світі (77% експорт); 37 зарубіжних філіалів, численні місцеві та іноземні
представництва.

Виробництво:
Гарантія якості:

5 заводів в Німеччині, 1 спільне підприємство в Будапешті.
DIN EN ISO 9001 + Trust Improvement Program, DIN EN ISO 14001

ГЕФЕЛЄ
УКРАЇНА.

НАША МІСІЯ
Наше основне завдання - це створення інноваційних
рішень для забезпечення вашого комфорту та
оптимальної організації простору у будь-якому
приміщенні. Саме тому ми розробляємо новітню та
функціональну фурнітуру. Ми ставимо собі за мету
надихати на створення нових форм та напрямків
дизайну, знімаючи технічні обмеження для розвитку
креативних ідей. Функціональність, сучасний дизайн
та якість є основними трендами та вимогами нашого
життя, де простір набуває все більшої цінності.

НАШЕ БАЧЕННЯ
Для досягнення наших цілей та задоволення потреб
клієнтів ми надихаємо наших працівників на генерування
нових ідей та їх реалізацію. Ми вважаємо, що саме
це основна запорука успішного розвитку та активної
діяльності компанії. Свіжі ідеї дають нам можливість
покращувати обслуговування та розширювати
комунікацію з нашими клієнтами. Ми прагнемо донести
кожному знання не лише про наш бренд, але і про усі
можливі засоби для створення комфорту робочого
простору та домашнього затишку.

Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького 200, 1 поверх,
79037 Львів Україна
Тел. +380 / 32 / 235-15-63
Факс +380 / 32 / 235-15-60
Гаряча лінія: 0-800-500-970
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

hafele.ua
hafeleshop.com.ua

Офіційні дилери:
АР Крим
• Компанія «Пелікан»
АР Крим, 95000,
Сімферополь, вул. Лебедєва, 69
тел./факс: +7 (978) 077-27-07,
+7 (978) 077-27-27
e-mail: pelikan_hafele@mail.ru
Вінницька обл.
• ФОП Капуш Андрій Юрійович
21017, Вінниця, вул. Липовецька 6а
тел./факс: (0432) 57-7450
моб.: (066) 862-22-72, (096) 696-53-53,
(063) 502-45-28
Волинська обл.
• ФОП Хлібовський Ю.І.
43023, Луцьк, вул. Карбишева, 2 Д
моб.: (099) 733-10-81, (050) 382-90-34
e-mail: hafele.lutsk@gmail.com
Дніпропетровська обл.
• Hafele Фурнітурний Клуб
49044, Дніпропетровськ, вул. Тітова 2
моб.: (067) 520-92-77, (067) 520-92-70
e-mail: info@fc-dp.net
www.fc-dp.net
Донецька обл.
• ТзОВ «Стел»
Маріуполь, пр. Металургів, 66
тел./факс: (0629) 53-31-71
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, вул. Гавань Шмідта, 10
тел./факс: (0629) 34-10-36
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, б-р Шевченка ,52
тел./факс: (0629) 53-05-66
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6
тел./факс: (06264) 6-10-52
e-mail: tes-kr@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
Житомирська обл.
• «BEST» меблева фурнітура
ФОП Сіденко Олександр Васильович
10031, Житомир, вул. Ватутіна 100
моб.: (096) 778-11-39, (093) 529-02-98,
(096) 437-98-85
e-mail: best-ua@mail.ua

Закарпатська обл.
• ФОП Горват Олександр Йосипович
88015, Ужгород, вул. Підгірна, 27/2
вул. Краснодонців,
авторечовий ринок, павільйон №98
моб. (099) 192-52-31,
(050) 583-33-54
e-mail: Hafele.uzg@gmail.com
Запорізька обл.
• Фурнітурний двір
Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9
тел./факс: (061) 228-65-95
моб.: (050) 840-08-02
e-mail: fd-zp@hotmail.com
www.furniturazp.org.ua
• Запоріжжя,
вул. Дніпропетровське шосе, 30
тел./факс: (061) 252-61-57
моб.: (050) 012-26-99, (098) 649-90-33
• 69000, Запоріжжя,
вул. Авраменко 3
тел./факс:+38 (061) 228-65-95
моб.: (050) 840 08 02
Івано-Франківська обл.
• ФОП Крижанівський
Олег Михайлович
76018, Івано-Франківськ,
вул. Володимира Великого, 14
моб. (066) 580-97-48,
(098) 863-53-86
e-mail: hafele.if@outlook.com
Київська обл.
• TзОВ «Еней Трейд»
Київ 04080, вул. Кирилівська, 86
тел./факс: (044) 225-32-08
моб.: (050) 404-40-41
e-mail: doc@eneytrade.com.ua
www.hafele.kiev.ua
• Київ, вул. Віскозна 3-А
тел./факс: (044) 502-60-04
моб.: (050) 308-94-00
e-mail: zakaz@eneytrade.com.ua
• ПП «Магніт»
Біла Церква, Київська обл.,
вул. Толстого, 32 Б
тел./факс: (045) 636-60-58
моб.: (067) 219-93-99
e-mail: mag_magnit5@ukr.net
www.mf-magnit.com.ua
Кіровоградська обл.
• ФОП Шматько Дарія Миколаївна
25000, Кіровоград,
пр-т Університетський, 17/2
моб.: (050) 289-61-80,
(066) 945-31-96
e-mail: modern-sds@meta.ua
www.modern-sds.kr.ua
Львівська обл.
• ПП Ямінський Т.Я.
79058, Львів, Замарcтинівська, 53
тел./факс: (032) 253-09-27,
моб.: (050) 698-62-26, (067) 322-03-98,
моб.: (063) 419-60-25, (067) 968-22-64
e-mail: taras_yamin@ukr.net
• ФОП Шепетько В.Г.
79024, Львів,
вул. Богдана Хмельницького 172 Б
моб.: (067) 200-50-07,
(067) 968-22-64
e-mail: hafele_@ukr.net
Миколаївська обл.
• ФОП Макарець В.А.
54024, Миколаїв, 1-ша Інгульська 1а
моб.: (067) 902-29-69,
(063) 378-13-00
e-mail: k-mebel@inbox.ru

Одеська обл.
• Академія меблів
ФОП Варбанець С.Д
65031, Одеса, вул. Паркова, 1
тел./факс: (048) 233-01-57,
(048) 233-08-82, (048) 743-94-74
моб.: (063) 045-24-36, (098) 273-05-75
e-mail: ak_meb@mail.ru
www.akademijamebeli.com.ua
Полтавська обл.
• ТОВ «Меблевий майстер-Полтава»
36010, Полтава, вул. Овочева, 5
тел./факс: (0532) 61-33-79
моб.: (067) 532-23-11
e-mail: hafele.poltava@mail.ru
• 39600, Кременчук, вул. Бутиріна, 25
моб.: (067) 548-59-88
e-mail: hafele.kremenchug@mail.ru
Рівненська обл.
• ФОП Шепелюк В.Ф.
33001, Рівне, вул. Пирогова, 8
тел./факс: (0362) 22-30-28
моб.: (068) 025-34-67, (066) 523-49-61
моб.: (067) 500-48-73
e-mail: furrivne@mail.ru
Сумська обл.
• ТзОВ «СВТЕК»
40024, Суми, вул.Харківська, 33
тел./факс: (0542) 79-57-75
моб.: (066) 100-83-28, (050) 507-93-79
e-mail: hafele.sumy@ukr.net
Тернопільська обл.
• ТОВ «Акант»
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44а,
тел./факс: (035) 249-00-95, 249-00-87
моб.: (050) 339-54-39
e-mail: akant_f@mail.ua
Харківська обл.
• «Лідер Харків»
ФОП Стальний Орест Володимирович
61105, Харків,
вул. Киргизька, 19, корп. 2, оф. 1
тел./факс: (057) 762-86-86, 755-55-21
моб.: (050) 583-21-12, (067) 741 28-32
e-mail: lider_kharkov@mail.ru
www.lider-kh.org.ua
• ТОВ Агрофірма «ПВО»
61038, Харків,
вул. Халтурина, буд. № 16/50
тел./факс: (057) 738-22-89, 703-22-95
моб.: (095) 259-65-62, (067) 399-99-04
e-mail: agropvokharkov@gmail.com
www.pvo.com.ua
Черкаська обл.
• ТОВ «Інтерплит»
18000, Черкаси, вул. Якубовського, 7/1
тел./факс: (047) 265-98-12
моб.: (063) 326-80-76
e-mail: makarenko_interplit@mail.ru
www.interplit.com.ua
• 18000, Черкаси, просп. Хіміків, 4а
тел./факс: (0472) 65-38-25
моб.: (067) 443-29-25
e-mail: stinterplit@mail.ru
Чернігівська обл.
• ТзОВ «Меблі від А до Я»
14000, Чернігів, вул. Щорса, 57 В
тел./факс: (0462) 65-32-45
моб.: (066) 672-01-83, (096) 702-78-99,
(093) 468-66-59
e-mail: hafele.chernigiv@ukr.net

