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Артикул 86R.30.51.31 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.045 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  золотий дуб (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антік 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.52.32 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  горіх темний (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антік 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.53.33 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска серебро антік 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.54.31 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.045 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  Ялина карпатська (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – Ялина карпатська (В) 

Покриття коробки – порошкова краска бронза антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.55.32 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска серебро антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.56.33 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  золотий дуб (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Покриття коробки – порошкова краска серебро антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.57.33 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  горіх темний (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.58.32 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  дуб бронзовий (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.59.35 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R 026 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  горіх світлий (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.60.34 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка Fuaro SSC-16 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  дуб бронзовий (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.63.35 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R026 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.64.35 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R026 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  горіх темний (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.65.34 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка Fuaro SSC-16 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  ялина карпатська (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – ялина карпатська (В) 

Покриття коробки – порошкова краска бронза антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.66.34 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка Fuaro SSC-16 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір -  антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.67.31 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.68.31 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.69.35 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R026 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.70.32 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R08.766 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.72.31 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В) 

Покриття коробки – порошкова краска срібний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 
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Артикул 86R.30.73.32 

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм 

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм 

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів) 

Ручка розетка R08.766 з броненакладкою 

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В) 

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В) 

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик 

Кількість контурів ущільнення – 2 шт 

Утеплювач – мінеральна вата 

 


