
Коробочний брус
Лиштва пласка
Добірна дошка
Елементи кріплення
Замок, ручка + WC, 
завіси метелик 
ККолір: хром або чорний

ДВЕРНИЙ БЛОК НОРД COLOR М-1

НОВИНКА

ГРУНТОВАНИЙ, БІЛИЙ

7800 грн
Блок готовий до встановлення та фарбування/оздоблення. 
В Блок  має повний комплект .
Комплектується елементами кріплення.
МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ФАРБУВАННЯ!
Грунтований блок НОРД COLOR М-1 повністю готовий до фарбування за лінійкою RAL.

ПОЛОТНО
В склад дверного полотна входить каркас зі 
зрощеного євробрусу хвойних порід дерева.  
Він забезпечує міцність всієї конструкціїх. 
Покриття виконане із вологостійкого МДФ з 
повним ґрунтуванням поверхні.  Полотно 
повністю повністю готове для подальшого оздоблення 
за смаком. Грунтоване покриття гладке та 
приємне на дотик, стійке до підвищеної вологості.

Розміри полотна:
Ширина: 600, 700, 800, 900 мм
Висота: 2000 мм
Товщина: 30 мм

ПОГОНАЖ
Короб – дерев̀яний
Лиштва та добори – прямі, з вологосійкого 
МДФз грунтуванням
Коробочний брус 36*75*2070 (2,5 шт) Грунт
Лиштва пласка 80*2070*8 (5 шт) Грунт
Добірна дошка 180*2070*8 (2,5 шт) Добірна дошка 180*2070*8 (2,5 шт) Грунт
Розетка 90*90 (4 шт) Грунт
Елементи кріплення (2шт)
Замок, ручка + WC, завіси метелик (2 шт). 
Колір хром або чорний.

ВИКЛЮЧЕННЯ: 
RAL 9007, 9006, 1035, 1036, 4011, 7048, 4012, 5025, 6036, 9022, 8029, 9023, 5026, 6035, 
2013, 3032, 3033 (закази не приймаються).

Націнка за фарбування:
Фарбування комплекту:
• Перша Категорія (Білий, РАЛ-9010, РАЛ-1013) – 1925 грн
• Д• Друга Категорія (сірий шовк RAL-7004, капучіно RAL-1019, ваніль RAL-1015, 
білий шовк RAL-9002; кава з молоко WCP-107, голубий №4, ліловий WCP-149, димчато-голубий №6, 
фісташковий №10, ніжно – фісташковий WCP-235) – 2575 грн
• Третя Категорія: всі Інші по палітрам RAL/WCP та NCS – 4270 грн

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ



ФУРНІТУРА
РУЧКА НА РОЗЕТЦІ
- TRION ANCHE AL-AL SN/CP (сатин / хром)
- TRION ANCHE 74 AL-AL MB (чорний)

Дверні ручки TRION призначені для встановлення у міжкімнатні та внутрішні вхідні двері.
Ручки виконані з алюмінію, основа та кільця ручок виготовлені зі сплаву ZAMAK (сплав цинку, алюмінію, 
магнію та міді).
Гальванічне покриття пройшло тест на стійкість до корозії у соляному тумані – понад 72 години.
Ресурс роботи ручок дверей понад 150 000 циклів відкривання/закривання.
Комплектація: комплект кріпильної фурнітури (стяжні болти, гужони та шурупи), сполучний квадрат 
8x105 мм.8x105 мм.

Тип петлі: Накладна універсальна
Сторона відкривання: універсальна
Колір: Сатин або чорний
Товщина карти петлі: 2.5 мм
Висота петлі: 100 мм
Ширина петлі: 63 мм
ММатеріал: Сталь
Гальванічне покриття

ПЕТЛЯ “МЕТЕЛИК” LEGEND 100*63*2BB SN

ФИКСАТОР TRION  КВАДРАТНЫЙ WC 74-AL BSN/NP

• ФОРМА РОЗЕТКИ - Квадратна
• ТИП МОНТАЖУ - Накладний
• МАТЕРіАЛ - Алюміній
• Колір - Сатин-хром або чорний

МІЖКІМНАТНИЙ МЕХАНІЗМ SAFITA WC 410B-S 96*50 SN 
Замок врізний з додатковим замиканням зсередини за допомогою поворотника. 
Корпус замку виконаний із сталі, яка не схильна до корозії через додаткову оцинкування. Замок має 
додаткові отвори для встановлення ручок на стяжках.
Клямка дверна має перевагу перед звичайними замками через наявність пластикової клямки (PVC), 
завдяки якій двері будуть закриватися дуже тихо.
Даний міжкімнатний замок комплектується планкою у відповідь і саморізами.

          ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Колір: сатин або чорний 
• Матеріал замка: оцинкована сталь
• Матеріал планки: сталь з гальванічним покритям
• Матеріал засувки: пластик (PVC)
• Міжцентрова відстань: 96 мм
•• Відстань від планки до осі ручки: 50 мм

• Сторона відкривання: універсальна
• Тип замка: під комір
• Тип механізму засувки: класичний
• Розмір перетину квадрата під ручку: 8 мм
• Розмер перетину квадрата під комір: 6 мм
• Товщина планки: 2 мм

Сторона відкривання: Универсальная
Квадрат: 8 мм
Діаметр основи: 50 мм
Довжина ручки: 130 мм
Матерівал ручки: Алюміній
Матеріал планки: ЦАМ
ГГальванічне покриття


