


Модель Urban 2 пропонує самобутню естетику промислового стилю за рахунок використання вертикальних алюмінієвих імпостів, 
завдяки яким двері візуально відчуваються вище.

Урбаністичний стиль є відображенням духу великих мегаполісів, стрімкого ритму життя. Він сучасний і динамічний. Урбаністичний 
стиль в інтер’єрі підкреслять як стандартні двері, так і розсувні перегородки Urban 2, які відкривають модельний ряд Luxury Line 
2021.

URBAN 2

URBAN 2

modello

modello
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Двері Inglese 2 є переосмисленням тра-
диційних дверей з «англійськими ґра-
тами», навіяними естетикою аристо-
кратичних особняків Англії. 

Використовуючи алюміній і скло, 
замість класичного дерева, був ство-
рений елегантний модельний ряд, який 
ідеально підійде під проект в стилі 
лофт або модерн.

Urban 1 передає ще більшу міську ди-
наміку і естетику практичності.

Чергування вертикальних і горизон-
тальних ліній створює лаконічні і прості 
форми, властиві урбаністичному стилю.

URBAN 1

INGLESE 2

modello

modello
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Двері Inglese у вигляді розсувних перегоро-
док ідеально гармоніюють з приміщеннями, 
де простору віддається первинна роль. 

Такі розсувні перегородки можуть бути ви-
конані як у вигляді одинарної стулки, так і в 
інших компонуваннях для широких отворів, 
зонування простору.

Модельний ряд Inglese 
представлений двома 
варіаціями дверей з «ан-
глійськими ґратами». 

Полотно, завтовшки 44 
мм виконано з алюмінієво-
го анодованого профілю на 
прихованому (підшивному) 
коробі, комплектується 
прихованими завісами, що 
робить конструкцію две-
рей акуратною і багато-
гранною. Різноманітність 
варіантів обробки дозволяє 
застосовувати ці моделі як 
в просторих приміщеннях, 
так і у вузьких коридорах і 
смарт-квартирах.

INGLESE 1

INGLESE 1

modello

modello
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GRAZIO

Конструкція дверей серії Orizontale виконана з алюмінієвого 
анодованого профілю і одинарного скла, як у попередніх серій.

Витончені горизонтальні молдинги ефектно підкреслять і до-
повнять класичний або ультрасучасний інтер’єр в стилі Хай-тек. 
Двері універсальні і пропонують всілякі варіанти компонування. 
Повністю прихований в стіні короб і можливість комплектації 
класичними лиштвами, що надасть більший акцент витонченим 
дверям.

Модель Orizontale 1 Grazio
оснащена унікальним алю-
мінієвим коробом, який стає 
візуальним продовженням 
витонченого дверного полот-
на і надає конструкції цілісно-
го вигляду.

ORIZONTALE 5 ORIZONTALE 1
modello modello
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Модель Orizontale 3 у вигляді розсувної перегородки, 
що складається з чотирьох стулок.

Така конструкція і компонування дозволяє не лише 
закрити великий дверний отвір, але і зберегти легкість 

усього інтер’єру. Це досягається за рахунок тонкого об-
рамлення дверних полотен у поєднанні із склом, а та-
кож завдяки горизонтальним молдингам, які візуально 
розширюють стіну.

Розсувні двері серії 
Orizontale Duo 3.

Ця серія оснащена 
здвоєними горизонталь-
ними молдингами, що 
надають більший акцент 
дверям. Такі перегород-
ки можуть виконуватися 
заввишки до трьох ме-
трів, що надасть мону-
ментальності дверям, і, 
в той же час гармонійне 
поєднання металу і скла 
не виглядатиме громізд-
ким. Доповнити компо-
зицію інтер’єру можна 
скляними полицями 
прихованого кріплення, 
завтовшки 55мм в алю-
мінієвому обрамленні.

ORIZONTALE 3

ORIZONTALE Duo 3

modello

modello
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ORIZONTALE Duo 4 ORIZONTALE Duo 5
modello modello

Розпашні двері Orizontale Duo 4. 
Серія Orizontale Duo так само як і Orizontale налічує п’ять мо-

делей, а за рахунок здвоєних молдингів створюється більший 
акцент на розділенні скляного полотна.

Двері цієї серії надійні, функціональні 
і елегантно вписуються в сучасні ін-
тер’єри.

Модель Orizontale Duo 5 приковує до 
себе погляд і запам’ятовується техно-
логічністю і сучасним мінімалізмом.
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Filovetro Tricks не обходить стороною сучасні тен-
денції дизайну і може бути представлена на каркасі 
полотна з дзеркалом по обох сторонах або склом.

Таке рішення допоможе розширити простір ін-
тер’єру, а також стати його родзинкою. Інновацій-
на розсувна система Tricks дарує плавне закриття 

і відкриття дверей, укомплектована доводчиками. 
Завдяки цій системі можна реалізувати нестандарт-
ні рішення, наприклад, закрити шафу-нішу в стіні, 
адже двері можна підняти від підлоги на будь-яку 
відстань.

Розсувні двері Filolegno Tricks виконані з використанням інно-
ваційної прихованої розсувної системи. 

Filolegno примітна не лише тим, що система прихована і ство-
рюється ілюзія левітації, але і конструктивом. Усе наванта-
ження розподілене і доводиться тільки на стіну, нижні ролики 
відсутні. За рахунок цього досягається менший рівень шуму, а 
також відсутні сліди від роликів на підлозі.

FILOLEGNO TRICKS FILOVETRO TRICKS
modello modello
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Серія Rasovetro Ornamento має у своє-
му арсеналі ряд патернів, навіяних ет-
нічною тематикою. Візерунок Etno 1 
імітує об’ємну вишивку на тканині, яка 
надає холодному склу цікавий відті-
нок.

Розпашні двері серії Rasovetro 
Ornamento розширюють горизонти 
застосування дверей не лише в міні-
малізмі, а й в іншій стилістиці. Патерн 
Lui складається з безлічі меленьких 
кілець, що утворюють чарівний візе-
рунок.

Lui Etno 1Etno 1

RASOVETRO ORNAMENTO RASOVETRO ORNAMENTO
modello modello
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ORIZONTALE 4
modello

LEGNO
Нестандартним дизайнерсь-
ким рішенням є використання 
натурального шпону на алю-
мінієвому профілі.

Розсувні і розпашні двері серій 
Piccolo, Orizontale, Orizontale 
Duo можуть бути виконані в 
обробці натуральним шпоном. 
Поєднання скла і тонкого про-
філю з дерев’яною текстурою 
виглядає незвично, але, в той 
же час, цікаво. Це рішення до-
зволяє отримати конструк-
цію, яку неможливо зробити з 
масиву дерева. Таким чином, 
нові технології виробництва і 
нестандартне бачення створю-
ють абсолютно новий продукт.

Візерунок Etno 2 складається з пря-
мокутників, що віртуозно складають-
ся в цілісну композицію.
Таке рішення допомагає інтегрувати 
етнічні мотиви в сучасний інтер’єр.

Etno 2

RASOVETRO ORNAMENTO
modello
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RASOVETRO
modello

CON COPRIFILO VETRO

Rasovetro con coprifi lo vetro це 
масивне полотно, завтовшки 55 
мм із склом з обох боків (у вико-
нанні без чверті або з чвертю).

Колекція Rasovetro дозво-
ляє створювати двері, в яких 
алюмінієвий профіль може ос-
нащуватися різними типами 
матеріалів: від пофарбовано-
го зсередини скла до шпона. 
Особливістю цієї моделі, поза 
сумнівом, є виразні накладні 
лиштви із скляною вставкою.

ORIZONTALE Duo 1
modello

LEGNO20 21



RASOVETRO

RASOCOMBO

modello

modello

CON COPRIFILO LEGNO

CON COPRIFILO VETRO

Модель Rasovetro con coprifi lo legno викори-
стовує той же конструктив, що і Rasovetro con 
coprifi lo vetro, але із застосуванням натураль-
ного шпону.

Ексклюзивний дизайн цієї моделі, виводить 
інтер’єр на абсолютно новий рівень, де кожен 
елемент унікальний. Завершить композицію 
широкий плінтус 150 мм, в обробці з такого ж 
шпону.

22 23



URBAN 1 URBAN 2

INGLESE 1 INGLESE 2

ORIZONTALE 4ORIZONTALE 3
ORIZONTALE 5ORIZONTALE 1 ORIZONTALE 2

ORIZONTALE Duo 5ORIZONTALE Duo 1 ORIZONTALE Duo 3
ORIZONTALE Duo 4ORIZONTALE Duo 2

URBAN ORIZONTALE ORIZONTALE ORIZONTALE

ORIZONTALE DUO ORIZONTALE DUO ORIZONTALE DUOINGLESE

24 25



ВАРІАНТИ 
ФАРБУВАННЯ ВАРІАНТИ

СКЛА

ПОЛИЧКИ

ВАРІАНТИ
ШПОНУ

ВАРІАНТИ
ВІЗЕРУНКІВ

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

Frassino Laccato/Фарбований шпон

Фабрика пропонує як стан-
дартну палітру, представле-
ну у восьми кольорах, так і 
фарбування по палітрах RAL і 
NSC. Профілі полотна і короба 
також можуть бути виконані 
в покритті анодований алю-
міній.

КОЛЬОРОВЕ  ГЛЯНЦЕВЕ СКЛО
Кольорове глянцеве скло представле-
не стандартною колекцією фабрики 
Comeo Porte.
МАТОВЕ
Матове скло представлене трьома 
кольорами: vetro bianco satinato, vetro 
grigio satinato, vetro bronzo satinato. Та-
кож є можливість фарбування білого 
матового скла vetro bianco satinato.
ДЗЕРКАЛЬНЕ
Дзеркальне скло представлене двома 
варіантами: specchio, specchio grigio. 
Також є варіант прозорого піддзерка-
леного тонованого скла.
ПРОЗОРЕ
Прозоре скло представлене трьо-
ма варіантами: vetro transperente, 
vetro transperente grigio, vetro bronzo 
transperente.

ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ
Скло з двох сторін в алюмінієвому 
обрамленні, товщиною 55 мм.

ДЗЕРКАЛЬНІ

ПРОЗОРІ

МАТОВІ

КОЛЬОРОВІ  ГЛЯНЦЕВІ/МАТОВІ

Увага! Відображення колірної гами скла, оздоблень і текстур виробів, в поліграфічних виданнях, є орієнтовним і може 
незначно відрізнятися від кольорів оздоблень і текстур реального виробу.

Фабрика Comeo Porte засто-
совує у виробництві своєї ко-
лекції унікальні типи шпону. 
Доповнюють колірну гамму 
колекції Luxury Line фарбовані 
шпони, які також представ-
лені стандартною палітрою з 
восьми кольорів.

Фабрика застосовує у ви-
робництві своєї колекції ди-
зайнерські паттерни, вико-
ристання котрих надасть 
унікальності інтер’єру.

відповідає_RAL 
1014 ivory

дзеркало_світле

відповідає_RAL 
8017 chocolate brown

прозоре_скло
без тонування

сатиноване_скло
біле

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

RAL_колірний_стандарт
NCS_колірний_стандарт

відповідає_RAL 
9003 signal white

відповідає_RAL 
7035 light grey

прозоре_скло
тоноване

сатиноване_скло
сіре

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

відповідає_RAL 
1013 oyster white

відповідає_RAL 
7031 blue grey

прозоре_скло
тоноване

прозоре_скло
піддзеркалене

сатиноване_скло
бронзове

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

кольорове_скло 
глянцеве стандарт

відповідає_RAL 
1019 grey beige

відповідає_RAL 
9011 graphite black

Avorio

Specchio

Noce anticoRovere antico

Etno4Etno2 Etno3Etno1 Lui

Bianco

Oliva

Ostrika bianco

Rovere anticato nero

Cappucino

Avorio

Cioccolato

Bianco satinato

CioccolatoBiancoAnodizzatoImpiallacciatura Nero

Grigio chiaro

Bronzo transperente

Grigio satinato

Ostrika 
bianco

Grigio
chiaro

Grigio

Grigio

Bronzo satinato

Cappucino

Nero

сатиноване_скло
пофарбоване по RAL

Colorato satinato

Bronzo transperenteTransperente Transperente grigio

дзеркало_тоноване

Specchio grigio Specchio bronzo

Grigio

Avorio

Grigio chiaroCioccolato

CappucinoOstrika bianco

Nero

Bianco
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