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Використання у виробництві екологічного шпону та 
ламінатину, не шкодить здоров’ю, зберігаючи ліс – 
”легені нашої планети” – для майбутніх поколінь. Comeo 
Porte – створюємо продукцію у гармонії з навколишнім 
світом.

Асортимент Comeo Porte включає:

• міжкімнатні двері – дерево, фарбування, пластик, 
скло, алюміній;

• розсувні двері та розсувні перегородки;

• стінові панелі;

• вбудовані інтер’єри: шафи та стелажі.

Виробничо-логістичний комплекс Comeo Porte 
розташований в Італії та становить понад 40 000 м2.

Comeo Porte – душа Італії. Її продукція народжується практично в усіх куточках цієї індустріально 
розвиненої країни.

Історія італійської фабрики Comeo Porte починається в 60-ті роки. На початку власного шляху, Comeo 
Porte вузько спеціалізувались на виготовленні профільних та щитових дверей, далі – розсувні системи. 
Ламіновані профілі для меблевої та дверної індустрії, з’явилися в 90-ті рр.

2004-го року створено власне виробництво дверей та розсувних систем, що отримує назву Comeo Porte. Враховуючи тенденцію 
ринка та його запитів, компанія починає використовувати шпон у виробництві, а також двері з масиву. 

Екологічна безпека продукції Comeo Porte – пріоритет компанії. Двері, фільонки, стінові панелі та ін. виготовляються зі спеціально 
відібраних матеріалів з багатоступеневим контролем якості. Брус одержують із лісу, спеціально вирощеного для виробничих цілей, 
використовуються МДФ панелі з низьким вмістом формальдегідів, а з’єднання конструктивних елементів виробів відбувається за 
допомогою екологічно безпечних клейових складів на водній основі.

За довгі роки компанія досягла великого успіху не лише у сфері власного виробництва, але і в реалізації проектів спільно 
з прогресивними дверними виробниками. Було налагоджено тісний зв’язок з кращими виробниками Італії – провідними 
спеціалізованими фабриками.

Продукція Comeo Porte – це ”100% made in Italy”. З метою скорочення термінів постачання та розширення пакету пропозицій, 
незначна частина виробничих процесів виробляється в Україні – корекція розмірів, індивідуальне пакування, встановлення різних 
видів петель, замків та скла.

Співпраця з італійськими дизайнерами, котрі створюють промисловий дизайн, народження трендових тенденцій, обмін досвідом, 
перетворюють Comeo Porte в повноцінне, незалежне конструкторське та дизайнерське бюро на території Італії. Офісом вирішуються 
питання логістики, відстеження тенденцій ринку, впровадження технологічних інновацій та налагодження взаємодії між виробничими 
та логістичними компаніями. Це дозволяє першими представляти інноваційний продукт на світовому та українському ринках.

Телескопічна лиштва, приховані завіси, алюмінієвий підшивний короб, магнітні замки та інші інноваційні розробки, гарантують 
дверям Comeo Porte технологічну досконалість відкриваючи ряд переваг, у вигляді звукоізоляції, міцності, довговічності та 
досконалого дизайну.

Comeo Porte – уособлення високої якості в ексклюзивних виробах.
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Comeo Porte, слідує безперечним тенденціям дверного дизайну – використовуючи великі текстури та матове фарбування 
поверхонь. Виразні геометричні форми, обробки дверних полотен підкреслюють оригінальність дизайнерських рішень. 
Фарбовані в тон інтер’єру опуклі декори фасадів в сучасному стилі, створюють відчуття класики, сучасності та водночас 
високих технологій. Кольорова гама палітри RAL стирає межу між ідеями та можливістю їх втілення. 

Згідно з останніми модними тенденціями, модельний ряд Secret Select фабрики Comeo Porte випускається на прихованому 
алюмінієвому та класичному дверному коробі з лиштвою.

Особливість серії Scacco – це чергування різнорівневих, прямокутних поверхонь, що нагадують шахову поверхню.

Серія Line відрізняється незначною асиметрією, чергування вертикальних та горизонтальних ліній виглядає виграшно 
на прихованому підшивному коробі.

Характерна риса Trendy – непередбачуваність малюнка дверного полотна. Кожен естет-візуал та перфекціоніст знайде 
декор на свій смак з модельного ряду Trendy.

Найбільш яскравий штрих серії Segreto Lucido – це глянцева поверхня дверного полотна, пофарбована в палітрі всієї 
серії Secret Select.

Завершує модельний ряд Secret Select серія Flexo, що виконується в класичному дизайні з капітелями та різьбленими 
фрезерованими лиштвами. Пластичність та виразність дизайну Flexo підкреслюється золотою або срібною патиною та 
нанесенням легкого рослинного орнаменту.
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Серія Scacco – технологічний дизайн модельного ряду Secret Select.

Виразність моделей Scacco підкреслюється чергуванням прямокутних поверхонь, що 
нагадують шахівницю. Шахова клітка («scacco» – ital.) поверхні дверного полотна має 
3D-ефект, який досягається завдяки об’єму та різнорівневому розташуванню площин.

Матове покриття в стилі soft touch створює ефект м’якості та затишку, дозволяючи 
урізноманітнити лаконічність стандартних пофарбованих дверей.

Scacco

biancogrigio grigio chiaroostrika bianco
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TAL 1 N TAL 1 R

Розпашні двері  Tekna одна з найбільш 
технологічних серій. Виготовляються на 
основі полотна зі стільниковим заповненням, 
яке обрамлене алюмінієвим профілем по 
вертикалі, або по всьому периметру.

Особливість серії - можливості вибору клієнтом 
варіантів матеріалу оздоблення дверей. 
Двері можуть бути виготовлені з обробкою 
поверхні полотна ламінатином, або в більш 
технологічному варіанті, що передбачає 
використання скла в обробці дверного 
полотна, яке охоплюється периметром, 
алюмінієвим профілем.

У порівнянні зі звичайними скляними дверима, 
двері з оздобленням зі скла, мають вагому 
перевагу підвищену звукоізоляцію, завдяки 
стільниковому заповненню полотна із 
застосуванням ущільнювачів по контуру.
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TR Floreale 1

14

Серія моделей Trendy (від слова ”тренд” або ”мода”) поєднує три групи дизайну, створення 
якого навіяне квітковими мотивами, геометричними формами та рослинними орнаментами.

Природні, рослинні мотиви Trendy Floreale прикрасять інтер’єр у стилі етно чи прованс. 
Романтична простота дверей цієї серії гармонійно підкреслює ключові елементи стилю 
”французький кантрі” та чудово доповнює інтер’єр, розставляючи необхідні акценти.
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TR Ornamento 1

Складна в’язь рослинних орнаментів серії Trendy 
Ornamento і ритмічне поєднання геометричних форм, 
що повторюються, припаде до смаку шанувальникам 
оригінального дизайну, де кожен елемент знаходиться 
на своєму місці, маючи власне глибоко символічне 
значення.

Стрічковий орнамент складається з листя та квітів, 
розділяє поверхню дверного полотна на дві нерівні 
площини, наповнюючи національним колоритом 
загальний дизайн інтер’єру. У комбінації простих 
і складних форм, що повторюються, виникає 
архітектоніка образу даної серії, формуючи її цілісний і 
завершений зовнішній вигляд.

 Як і моделі інших серій, Trendy Ornamento фарбуються 
у всій палітрі RAL.
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Trendy Geometrica

TR Geometrica 2 TR Geometrica 3 TR Geometrica 4

TR Geometrica 5 TR Geometrica 6 TR Geometrica 7
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Прямі паралельні лінії серії Trendy Geometrica, 
в перетині, нагадують картину полів і лугів, 
розкреслених мережею доріг, якщо спостерігати 
її з великої висоти або складну інженерну схему 
на робочому столі у конструктора.

Стримані геометричні форми серії вписуються 
в будь-який сучасний інтер’єр, вигідно 
підкреслюючи його строгість та технологічність. 
Стилі ”гранж” чи ”техно”, ”брутал” чи ”мінімалізм” 
будуть органічно доповнені дверима цієї 
виразної серії.
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Trendy Geometrica

TR Geometrica 8 TR Geometrica 9 TR Geometrica 10
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TR Dell’onda 1

Trendy Dell’onda модельного ряду Secret Select 
відкриває середземноморську тематику в 
оформленні інтер’єрів. Хвилясті лінії, обробки 
дверного полотна у поєднанні з матовими 
пастельними тонами, створюють настрій 
романтичної безтурботності, блакитного 
берега та літнього моря.

Стриманий дизайн, згладжені симетричні 
вигнуті фрезеровані лінії та виконання 
моделей на класичному дверному коробі, 
надають сучасному інтер’єру відтінку юності та 
життєрадісності.

Можливість фарбування короба, лиштви 
та дверного полотна по всій палітрі RAL 
гармонізує моделі Trendy Dell’onda в інтер’єрі 
будь-якої гами кольорів.
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TR Graffiata 2

TR Graffiata 5TR Graffiata 4TR Graffiata 3

Trendy Graffiata

TR Graffiata 1
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Серія Trendy Graffiata, модельного 
ряду Secret Select, розвиває 
технологічність дизайну моделей 
Scacco. Масивні геометричні 
форми, чергування об’ємних 
фрезерованих поверхонь, що 
нагадують шахівницю, яскраво 
виражений 3D-ефект і матове 
покриття – створюють відчуття 
суворості та сучасності. 

Чергування вертикальної та 
горизонтальної фрезеровок, 
візуально акцентують погляд на 
освітлених поверхнях дверного 
полотна. В цілому, для моделей 
Trendy Graffiata гра світла та тіні, 
виглядає виграшно з застосуванням 
зонального освітлення.   

Як і в моделях Scacco, зміна 
горизонтального та вертикального 
розмірів може спричинити зміну 
пропорцій у дизайні. Короб, лиштва 
та дверне полотно модельного ряду 
Trendy Graffiata фарбується по всій 
панелі RAL.
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Серія Trendy Linea модельного ряду Secret 
Select відрізняється простотою, незабутнього 
дизайну. З’єднання поздовжніх та поперечних 
яскраво виражених фрезерованих ліній, 
народжують оригінальний малюнок на 
полотні. 3D-ефект, забезпечений зміною 
глибини ліній, а сучасність дизайну надає 
матове фарбування. 

Серед особливостей моделей Trendy Linea 
відзначимо можливість декорування дверного 
полотна сатиновим алюмінієвим молдінгом.  

Підшивний алюмінієвий короб, можливість 
фарбувати двері даного модельного 
ряду у стандартні  та кольори палітри 
RAL, розширюють можливості декору 
приміщення у дизайні ”модерн” або ”техно”.

Trendy Linea

27



28

Esterno
Особливість даної моделі – монтаж 
накладним способом на декорований 
проріз. Якщо при формуванні отвори були 
виконані в різних висотах, але виходять 
в один простір, з’являється можливість 
вирівняти їх шляхом монтажу даних виробів.
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Segreto 
Lucido
Модель Segreto Lucido займає 
особливе місце у модельному ряду 
Secret Select. Вона випускається на 
алюмінієвому підшивному коробі, 
фарбується в стандартні кольори 
серії. Яскравою та виразною 
особливістю моделі є її глянцева 
поверхня.
 
Відсутність вираженої структури 
поверхні, робить двері Segreto Lucido 
ідеальним стилістичним варіантом 
дизайну «модерн» або «техно». 
Поєднання тонкого алюмінієвого 
профілю та виразного глянцю є 
яскравим елементом дизайну, а 
можливості фарбування дверного 
полотна розширені на всю палітру RAL.
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Segreto 
Opaco

Модель Segreto Opaco випускається 
на стандартному для модельного 
ряду Secret Select комбінованому 
коробі, фарбується у всі стандартні 
кольори. Особливість цієї моделі 
полягає у спеціальній технології 
фарбування поверхні дверного 
полотна. Отриманий рівномірний 
матовий тон і відсутність вираженої 
структури поверхні, дозволяє 
застосувати двері Segreto Opaco 
для оформлення стриманого 
дизайну в стилі «модерн».

Відсутність яскравих деталей на 
дверному полотні не відволікає 
увагу, підкреслюючи теплу і 
стриману атмосферу загального 
дизайну приміщення.

Існує можливість фарбування 
короба, лиштви та дверного 
полотна по всій палітрі RAL.
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Одним из преимуществ Secret Select является готовность 
идти навстречу клиенту. Порой в проектах появляются 
авторские модели разработанные дизайнерами. У 
Comeo Porte существует богатый опыт выполнения 
нестандартных решений, многие позиции имеют широкий 
отклик у наших клиентов. 

Ряд эксклюзивных моделей оказался востребованным, 
получив повторные запросы. Таким образом накопился 
определенный багаж знаний, открывший путь к созданию 
коллекции Academia.

Academia
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Academia
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Класичні моделі Flexo модельного ряду Secret Select призначені для 
оформлення дизайну в класичному, стилі бароко, або прованс. Відсутність 
вираженої структури поверхні та нанесення витонченого розпису на 
фасаді дверного полотна, підкреслює аристократизм і елегантність 
дизайну, а глибоке фігурне фрезерування, капітелі та різьблені лиштви, 
підсилюють фешенебельність інтер’єру.

Безперечною перевагою моделей Flexo модельного ряду Secret Select 
є їх універсальність і здатність або стати найбільш яскравою частиною 
інтер’єру, або вигідно підкреслити його. Квітковий орнамент дверного 
полотна гармонійно виглядає на матовій та глянцевій поверхні, яка може 
приймати кольори всієї палітри RAL.

FL 3BOR

Flexo
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FL 1BO

FL 2BRQ

FL 2BR

FL 2BRR

FL 3BR
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Flexo

FL 6BFL 1BFL 2BFL 4B

FL 1B FL 2BAFL 3B1

38

S

S

FL 3B

FL 3B

FL 3BFL 3B

39



40

Flexo Armonia
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FL1BC5l

FL1BC5l

FL2BC5I

FL2BC5I

FL3BC5l

FL3BC5l

Версія лиштва Barocco
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Система Ergon

Система Compack Living

Розсувна система вздовж стіни

Розсувна система у стіну

Роторна система Ergon призначена для економії 
житлового простору та підвищення комфорту. 
Дана розпашно-розсувна система застосовується 
для відкриття дверей в обох напрямках по ходу 
руху людини. Вона дає 50% економії простору в 
порівнянні зі звичайними відчиненими дверима, 
значно збільшує корисну площу приміщення, а 
також полегшує переміщення людей з обмеженими 
можливостями. Мінімальний безвідмовний період 
експлуатації такої системи становить не менше 100 
000 циклів, а максимальна вага дверного полотна 
може сягати 70 кг.

Розсувна система вздовж стіни є найпоширенішою 
та найдоступнішою дверною розсувною системою. 
Вона складається з підвісної напрямної, закріпленої 
над дверним отвором, та системи роликів, що 
забезпечують рух дверного полотна вздовж стіни. 
Додатково така система може бути оснащена 
доводчиком дверей і системою замикання.

Розсувна система в стіну є різновидом підвісної 
дверної розсувної системи. Вона складається зі 
спеціальної касети, змонтованої всередині стіни, 
закріпленої на ній підвісної направляючої у верхній 
частині дверного отвору та системи роликів, що 
забезпечують рух дверного полотна всередину 
стіни. Така система позбавлена   недоліків 
слабкої звукоізоляції, повністю звільняє дверний 
отвір, додатково може бути оснащена дверним 
доводчиком і системою замикання, але вимагає 
особливої   підготовки стіни та дверного отвору.

Поворотно-зсувна система Compack Living 
door system – одна з останніх розробок компанії 
Celegon. Система Compack Living дозволяє 
максимально економити житловий простір без 
перероблення дверей та додаткових витрат. Вона 
виступає якісною альтернативою розпашним 
і розсувним дверям, відрізняється з системою 
Ergon наявністю одностороннього відкривання. 
Головна перевага цієї системи в тому, що з її 
допомогою двері складаються на дві рівні частини 
та відчиняються на один бік, повністю відкриваючи 
дверний отвір.

Варіанти відкривання
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Технічні переваги
Приховані петлі.
• Не видно при закритому положенні 

дверей.
• Відкриття на 180 °
• Посилені петлі.

Компланарність 
• Особлива естетика мінімалізму, коли полотно та 

лиштва знаходяться в одній площині.

Прихований алюмінієвий короб Slim
із розширювачем.
• Зручність монтажу.
• Компланарність.
• Відкривання 180°.

Короби Comeo Porte
• Всі короби Comeo Porte легко 

монтуються у стіни з різною 
товщиною.

    

     

Гипсокартон компланарність

                          
Гипсокартон

Гипсокартон

Посилені полотна Comeo Porte
• Спеціальна конструкція полотна з панелями 8 

мм підвищує надійність та довговічність дверей 
та посилює звукоізоляцію. У конструкції 
використовується MDF підвищеної щільності.

Відкривання

ліве праве

Стандартне стільникове полотно в матовому або глянсовому фарбуванні виконане в товщині 44 мм з панелями 
по 4 мм.

Двері з фрезеруванням виконуються на полотні 
з панелями по 8 мм. Товщина полотна 44 мм. 
Даний конструктив забезпечує жорсткість та 
стабільність конструкції.

Стільникове наповнення

Приховані петлі

1

2

3

4

45

Ущільнений 
MDF 8 mm
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Frassino laccato

Laccato opaco/lucido

Frassino 
avorio

Laccato 
avorio opaco

Laccato 
avorio lucido

Laccato 
bianco opaco

Laccato 
bianco lucido

Laccato 
ostrika bianco 

opaco

Laccato 
ostrika bianco  

lucido

Laccato 
cappuccino 

opaco

Laccato 
cappuccino 

lucido

Laccato 
cioccolato 

opaco

Laccato 
cioccolato 

lucido

Laccato grigio 
chiaro opaco

Laccato grigio  
opaco

Laccato grigio  
lucido

Laccato nero 
opaco

Laccato nero 
lucido

Laccato grigio 
chiaro lucido

RAL

Frassino 
bianco

Frassino 
ostrika bianco

Frassino 
cappuccino

Frassino 
cioccolato

Frassino 
grigio chiaro

Frassino 
grigio

Frassino nero

Лиштва

Стандартна
лиштва

Лиштва бароко 
патина

Лиштва бароко
білий матовий

Лиштва бароко
чорний матовий

Лиштва Mono

Лиштва Mono

Лиштва Inside

Лиштва Inside

Варіанти розміщення скла

Vetri laccati satinati standart 

Vetri laccati standart 

Speccio

Profili alluminio

Варіанти розміщення молдингів

Відображення кольорової гами скла, оздоблень та текстур виробів у поліграфічних виданнях є орієнтовним та може 
незначно відрізнятись від кольорів оздоблень та текстур реального виробу.

Vetro satinato 
laccato 

grigio chiaro 
standart

Vetro  laccato 
Avorio standart

Vetro  laccato 
bianco standart

Vetro satinato 
laccato 

cioccolato 
standart

Vetro satinato 
laccato 

cappuccino 
standart

Vetro satinato 
laccato bianco 
ostrika standart

Vetro satinato 
laccato bianco 

standart

Vetro satinato 
laccato Avorio 

standart

Vetro  laccato 
bianco ostrika 

standart

Vetro  laccato 
cappuccino 

standart

Vetro  laccato 
cioccolato 
standart

Vetro  laccato 
grigio chiaro 

standart

Vetro  laccato 
grigio standart

Vetro  laccato 
nero standart

specchio specchio 
grigio

Speccio  
bronzo

Vetro satinato 
laccato grigio 

standart

Vetro satinato 
laccato nero 

standart 

ALO ALO V1 ALO V3ALO V2 ALO V6ALO V5ALO V4 ALO V7 ALO V8 ALO V9

ALO A4ALO A2 ALO A8ALO A6ALO A4/2 ALO A8/2Telaio Slim
Telaio Slim TS
Telaio Grazzia lato anta




