
 

ПЕНАЛИ 

Для розсувних дверей, що ховаються в стіну 
 

2. Підприємство MITO 

8. Пенали МІТО 

14. Аксесуари 

15. Моделі 

20. CLASSICO 

22. EASY 

26. SILENT 

30. XL 

34. COMPREX 

 



 

МІТО 
 

Пристрасть й 

інновація.

 

Інновація.(Innovazione) 

Міто постійно знаходиться в пошуку 

технічно-інноваційних рішень, які 

виводять його в авангард. Кожен артикул 

Міто є ексклюзивно створений з 

ретельно відібраних матеріалів, щоб в 

кінцевому результаті запропонувати 

цілісний й функціональний продукт 

високої якості, яка непідвладна часу. 
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Пристрасть й 

Інновація(Passione&Innovazion

e) 

– це стимули, з якими ми 

кожного дня прокидаємось. Це 

мотив, завдяки якому кожного 

дня ми намагаємося стати ще 

кращими. 

Пристрасть. (Passione) 

Нагляд за всім процесом, навіть 

у дрібницях, персоналізація 

продукту, вміння й використання 

матеріалів з високими 

стандартами якості – це 

елементи, які Міто надає своїм 

клієнтам, щоб запропонувати 

справжнісіньке «Зроблено в 

Італії». 

 



 

Концепція 

компанії. 

 

Цінності

 

Чому народилося Міто? 

Потреба реконструкції будинку в 

1991 змусила Роберто Леоні, власника 

Міто, зацікавитись пеналами для розсувних 

дверей. Це був особливий поштовх, який в 

поєднанні з неабияким досвідом в точній 

механіці, розпалив цікавість й захоплення, 

вивів виробництво на рівень з 

підприємствами з давньою історією в цій 

галузі й пропонуючи високу якість й 

естетичну цінність. Тому достатньо легко 

здогадатись, чому для підприємства було 

обране таке ім’я, з італійської воно 

перекладається як «міф, легенда»; це 

створення продуктів такої якості, яка не 

забувається з часом. 

Важливість ремісництва. 

Високий стандарт якості й 

реміснича ретельність: це елементи, які 

завжди є складовими «зробленого в Італії», 

котрі Міто пропонує вже більш як 20 років 

в сучасному будівництві та на ринку 

клієнтам. 

Шлях поміж спільними 

зусиллями й пошуком. 

Кожен продукт з маркою Міто 

народжується завдяки співпраці різних 

акторів на сцені виробництва: технічна 

студія, яка вимальовує проект, дизайнер, 

котрий відповідає за естетичну сторону, 

реалізатор, що займається продажами й 

просуванням продукту й нарешті майстер, 

який встановлює продукцію. У нас для 

кожного є особлива увага, для того щоб 

наш продукт перемагав в кожній з 

номінацій: технічні деталі, якомога менший 

вплив на навколишнє середовище, швидке 

встановлення й інноваційні матеріали задля 

забезпечення якомога вищого комфорту 

проживання. 

Товарознавчі сектори 

Гамма продуктів Міто охоплює 

широкий спектр секторів: будівельні 

перепродажі, які відіграють ключову роль 

в цільовому ринку підприємства й 

завдяки яким розповсюджуються Пенали 

для розсувних дверей й Filomuro; шоу-

рум для дистрибуції дизайнерських 

дверей, деталей вмеблювання й для 

засобів безпеки. Співпраця з різними 

товарознавчими секторами, в тому числі 

й закордонними, збагачує підприємство 

корисною інформацією, яка сприяє 

зростанню технічної спадщини 

підприємства. 

Сертифікована якість. 

Якість, невід’ємна прерогатива не 

тільки продукції, а й послуг, 

кваліфікованого персоналу, співпраці з 

клієнтами й техніками. Особлива увага 

надається усьому циклу виробництва для 

того, щоб запропонувати послуги й 

протестовані продукти, гарантувати, що 

вони надають безпеку й довіру. Це 

ресурси, які від самого народження 

агенції Міто є частиною концепту 

компанії. 

 

 

МІТО 
 Сертифікована якість 

 Проектування по замірах 

 Комунікація 
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Проектант. 

 

Завдяки 

співпраці з 

архітекторами й 

дизайнерами ми 

гарантуємо 

продукти 

динамічні, 

функціональні 

й естетичні. 

 

Клієнт. 

 

Компетентний 

персонал, який 

здатний 

задовольнити 

будь-яку потребу 

виробництва 

Продавець. 

 

Точка опори 

нашого бізнесу, 

завдяки якій ми 

розповсюджуємо 

наші продукти й 

послуги в кожній 

частині світу. 

 

Майстер. Майстер 

 

Продукт, 

виготовлений з 

прискіпливою 

увагою до деталей, 

забезпечує зручне й 

легке встановлення 

на місці. 



 

Концепція 

компанії. 

 

МІТО 
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Незабаром. 
Пенали для 

розсувних 

дверей 

«Приховані» 

двері.Filomu

ro 

Решітки – 

фіксовані, 

відсувні й 

складані. 

МІТО – Ідеї, які 

тривають в часі 

 



 

Концепція 

компанії. 

Командн

а робота 

  

 

ПРОЕКТУВАННЯ ПО ЗАМІРАХ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Цілком ремісниче походження дозволяє підприємству 

вирішувати будь-яке питання проектування, відходячи від вставлених 

стандартом розмірів, завдяки високій гнучкості виробництва притаманній 

ремісничим майстерням, щоб гарантувати продукт найкращої якості й 

саме під ваші потреби. Те, що пропонує підприємство є не просто 

промисловим продуктом, а творінням захоплених умів, які щодня в 

пошуку спрощення процесів, допомозі клієнту, тестують матеріали та їх 

комбінації й разом з тими добиваються зменшення шкідливого впливу на 

зовнішнє середовище. Завдяки розгалуженій мережі співпраці поміж 

проектувальників, реалізаторів, майстрів по встановленню й клієнтів є 

можливим дізнаватись про інновації на ринку й тенденції щодо 

оздоблення – все для того, щоб запропонувати продукт, який завжди йде 

в ногу з часом. 

Інновація це елемент, який живить творіння нових продуктів, 

часто нові ідеї народжуються буквально завдяки вислуховуванню 

побажань й потреб від наших клієнтів. Й до того додається тенденція 

розуміти недоліки ринку, які б могли задовольнити потреби споживачів. 

Для наших  продуктів які представлені на ринку, завдяки рекламним 

кампаніям, рекламній продукції, виставкам та іншим подіям, ми 

намагаємось пропонувати повний сервіс, який завжди попереду інших. 
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Виробництво 

Продукція 

. 

Адміністрація  

Фактури 

. 
Клієнт  

  Замовлення товару 

. 

Відділ логістики 

Відправка 

. 

Відділ комерції 

Пропозиція й замовлення 

. 

Відділ Маркетингу

 Комунікація 

. 



 

Пенали  
Розсувні двері

 

Пенал для штукатурки 
 

Пенал для гіпсокартону Важливість власного простору 

Актуальні потреби, які виникли внаслідок економічної й 

функціональної необхідності передбачають менші житлові простори через 

те значно зросла потреба в оптимізації кожного квадратного сантиметру 

площі. 

Розсувна система Пенал оптимізує твій житловий простір: простим рухом 

відділяєш твою кімнату таствориш своє середовище

 

Пенал. 

«Про що йдеться?», «Що вибрати?», 
«Штукатурка чи гіпсокартон?», «Як 
монтувати?», «Які характеристики їх 
відрізняють?». 

Проінформувати наших клієнтів – є 
першочерговим для розуміння потреб й 
надання пропозицій найбільш 
відповідних до очікувань. Пенал для 
розсувних дверей – це конструкція, 
котра складається з металевого 
каркасу, рами й направляючої, котра 
дозволяє ковзати дверям в середину 
стіни. 

Надзвичайно важливо, щоб система 
була спроектована з застосуванням 
високоякісних матеріалів, які гарантують 
функціональність й тривале 
використання. 

Пенали Міто адаптовані як для 
встановлення в новобудовах, так і під 
час реконструкцій, створені з увагою до 
дрібниць й укомплектовані деталями, які 
полегшують й пришвидшують 
встановлення й введення в 
експлуатацію. 

Легко й просто: динаміка монтажу є ще 
одним елементом, який впливає на 
підтримання цілісності конструкції 

 

Набір роликів 
 

 

Несуча планка 
 

 

Дистанційні 

розпірки 

Направляюча 

 

 
 

 

 

Металевий каркас 

«Пенал» 
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Мінуси звичайних дверей: 

 Зменшують житловий простір через 

розмах дверей 

 Шумні 

 Можливі травми через випадкове 

відкриття/закриття дверей 

 Незручні для осіб з обмеженими 

можливостями 

 Відкрита стулка дверей видається 

громіздкою 

Плюси розсувних дверей: 

 В порівнянні зі звичайними дверима 

– заощаджений простір 

 Тихі 

 Відсутній ризик травм через 

випадкове відкриття/закриття 

 Практичні для осіб з обмеженими 

можливостями 

 Збільшує відсоток житлового 

простору 

 Хороша ізоляція (шум, запах, 

світло) 

 Оновлення інтер’єру 

 Збільшення вартості помешкання 

 Встановлення на вже існуючу 

підлогу 



 

 

 
 
 
ПеревагиМіто 
 
 
 

Пенали                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

1. Гвинти (в запасі) 

2. Обмежувач руху. 

3. Корпус каретки 

4. Коліщата каретки 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опис 

2. Клієнт 

3. Адреса 

4. Кур’єр 

Система упаковки. 
Система упаковки, це елемент, 

який багатьма нехтується, натомість він є 

надзвичайно важливим і цікавим. Уже 

роки, як Міто створює упаковки з 

картону подвійний гофр, на піддонах по 

10 штук й до 4 у висоту. Такий метод 

дозволяє зручно оперувати матеріалом 

під час операцій 

завантаження/розвантаження, логістики й 

розміщення на складах. Для полегшення 

ідентифікації продукту, який уже 

складований, на бічній стороні упаковки 

є ретельно розроблена схема, яка є дуже 

зручною для читання на якій 

повідомляється опис продукту, його 

адресація, замовлення й габарити. Це 

дуже зручний метод, який полегшує 

роботу як наших власних складів так й 

наших дистриб’юторів.

Комплект роликів 160 кг 
Комплект роликів надається до 

кожної моделі Пеналу,які створені з 

поліамідних смол, всередині яких 

розміщені сталеві 

шарикопідшипники з захистом від 

пилу та самозмазуванням. Коліщата 

знаходяться на міцних осях, що 

гарантує їх концентричність. 

Навантаження що витримує 

комплект роликів  160 кг.

 

 

 



 

Пенали   ПеревагиМіто 
 
 
 

 

Направляюча 

Внутрішня направляюча, що виступає, 

практична та пришвидшує встановлення на місці й у 

випадку нерівності підлоги уможливлює легку й 

швидку фіксацію. Фіксація можлива, як до підлоги так і 

до металічного каркасу, що дозволяє уникнути в такому 

випадку пошкодження підлоги. 

. 

Монтажна рейка. 

Відіграє дуже важливу роль у встановленні 

продукту. 

Рейка для внутрішнього вирівнювання 

забезпечую дерев'яній несучій планці ідеальне 

вирівнювання щодо металевого каркасу, таким чином 

пришвидшуючи й полегшуючи встановлення 

продукту. 
 

  



 

Фурнітура                                                                                                                                                                                                                                                          Комплекти 
 
 
 

Моторизований комплект 

Даний комплект забезпечує 
автоматичне закриття й відкриття 

дверей за допомогою мотору, який 
захований та цілком невидимий. 

Швидкість закриття є 
контрольованою автоматично двері 

уповільнюється наприкінці 
закриття та відкриття. Система 
безпеки містить програму, яка 
гальмує дверне полотно в разі 

знаходження на його шляху якоїсь 
перешкоди. 

. 

 

Комплект м'якого 

закриття. 

Це комфортне та делікатне 
закриття й безпека для дітей. 
Даний набір притримує двері 
близько до моменту закриття й 
повільно доводить їх до відбійної 
опори аж до цілковитого 
закриття.  Це важливий аксесуар, 
який запобігає випадковому 
травмуванню пальців в момент 
закриття дверей. Встановлення 
цього комплекту можливе на 
будь-якій моделі пеналів Міто, а 
також й після їх встановлення. 

 

Комплект легке закриття 
Можливе встановлення на усіх 

моделях також і після встановлення 
розсувної системи. Розміщується за 

відбійною опорою механізм з 
противагами відповідно до ваги й 

ширини дверного полотна. 

Завдяки чому компенсується вага 
дверей та відсування дверей стає ще 

легшим 

Комплект зчеплення 
Дозволяє створити 

двійний пенал з двох одинарних 

зчепивши направляючі між 

собою. Важливий аксесуар, який 

оптимізує склад, залишаючи всю 

гаму моделей доступною. 

 

  

Комплект одночасного 

відкриття 
Цей комплект дозволяє одночасно 

розкривати обидві стулки дверей, 

навіть якщо зміщується лише одна 

стулка. Доступний для всіх 

двійних моделей 

 

I 

Електроточки. 

Новий концепт вмонтованих 
точок освітлення й електричної 
фурнітури  завдяки спеціальним 
запатентованим коробкам з 
глибиною всього лише 125 мм, 
що дозволяють встановлення 
електричних аксесуарів таких як 
розетки або вимикачі. Доступні 
для всіх пеналів з товщиною не 
менше 125 см, як для 
штукатурених стін так і для 
гіпсокартону. 
  

  

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Зручна табличка для підрахування максимальних габаритів кожного окремого продукту! 

 

 Classico Easy Silent XL Comprex 

LP – ширина проходу Одинарні 600/700/800/900/1000/1100/1200 

Двійні 1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400 

Нр – Висота проходу 2000/2100 

HMi– максимальна висота Нр+90мм Нр+90мм Нр+90мм Нр+130мм Нр+90мм 

LMi – максимальна ширина 

габариту 

(Lpx2)+90мм (Lpx2)+125мм (Lpx2)+100мм (Lpx2)+120мм (Lpx2)+80мм 

 

С

Скляні двері? Вибери поміж наших варіантів з допомогою нашого комплекту застосуй до моделей ряду 

EASY та CLASSICO! 
 

 CLASSICO EASY SILENT XL COMPREX 

Характеристика Найчастіше 

використання 

для всіх типів 

стін 

Без лиштви Екологічний, 

шумопоглинаючий, 

водовідштовхую-

чий, 

Незаймистий 

Для 

найширших 

дверей 

Швидке 

встановлення 

для 

гіпсокартонних 

стін 

Тип стіни Гіпсокартон 

Штукатурені 

Гіпсокартон 

Штукатурені 

/ 

Штукатурені 

Гіпсокартон 

/ 

Гіпсокартон 

/ 

Моделі Одинарний 

Двійний 

Паралельний 

Уніко 

Сфера 

Електроточки 

Одинарний 

Двійний 

 

Одинарний 

Двійний 

 

Одинарний 

Двійний 

 

Одинарний 

Двійний 

 

Товщина в мм 

(S) 

Гіпсокартон 

100/125 мм 

 

Штукатурені 

90/105/125/145 

Гіпсокартон 

125/150 

 

Штукатурені 

105/125/145 

 

 

 

Штукатурені 

105 

Гіпсокартон 

100 

Гіпсокартон 

100 

Внутрішній 

простір (Si) 

Гіпсокартон 

55/70 

 

Штукатурені 

90/105/125/145 

Гіпсокартон 

70 

 

Штукатурені 

70 

70 70 55 

Комплекти 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке 

сповільнення 

4. Одночасне 

відкриття 

5. Точки 

освітлення 

6. Легке 

закриття  

 

 
 

  



 

CLASSICO  
Опис

 

 

Classico. 

Побудований з модулів з 

оцинкованої сталі, які з’єднуються 

між собою в замок. В точках 

сполучення модулів сталь є 

потрійної товщини, створюючи 

міцну сітку, що запобігає 

прогинанню. Панель сітки 

фіксується до бічної сторони за 

допомогою зачепів. Верхня панель 

є фігурною та містить паз в 

середині конструкції, завдяки 

якому направляюча із зміцненого 

алюмінію, легко встановлюється 

без потреби додаткової фіксації. 

Пенал укомплектований 

дистанційною розпіркою з 

металопрокату, та профільованою 

розпіркою 30 см яка заходить в 

середину пеналу для кращого 

стикування, щоб в кінцевому 

результаті гарантувати відмінне 

вирівнювання з дерев’яною 

стійкою. Еластичний пас 

розміщений під випрямляючою 

пластиною, сприяє зміцненню 

фронтальної структури й запобігає 

утворенню задирів на штукатурці. 

 
 

 

 

 

Найбільш часто використовується 

для звичайних стін з гіпсокартону та 

під штукатурку. 

 
 
 
 
 
 
Моделі:  

Одинарний,  
Двійний,  
Параленьий, 
Уніко, 
Радіусний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступні комплекти 

аксесуарів:  

 

 

 

 

 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке 

сповільнення 

4. Одночасне 

відкриття 

5. Точки освітлення 

6. Легке закриття 

  

 



 

CLASSICO  
Деталі

 

 
 

 

1. Вузол для швидкої стиковки. 

Швидке та легке 

встановлення  та фіксація в середині 

пеналу алюмінієвої направляючої, 

забезпечується профілюванням в 

вигляді хвоста ластівки, на верхній 

частині пеналу так і на самій 

направляючій, 

без додаткових защібок та гвинтів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Модульна конструкція. 

Складається з модулів з 

оцинкованої сталі в 100 та 200 мм, 

потрійний шар в місцях з’єднання 

замком формує міцні вертикальні 

ребра. 
 

 
 
 
3. Еластичний шов. 

Розміщений під  пластиною 

що вирівнює, сприяє зміцненню 

фронтальної структури й запобігає 

утворенню здирань на штукатурці. 
. 

 
 
 
 
 
 

4. Петлі для фіксації сітки. 

Врізані по периметру 

каркасу, загнуті та зафіксовані 

слугують для утримання панелі з 

сітки для подальшої міцної основи 

для нанесення штукатурки.  

Моделі. 

На базі моделі Classico є можливий вибір поміж 4х варіантів. 

1. Класична одинарна/двійна модель. Типова дверна коробка, яка 

допомагає зекономити простір. 

2. Класична радіусна одинарна/двійна модель. Це еволюція 

дизайну й форми, це більше не традиційні стіни з часто незручними 

кутами. З різним радіусом, стандартним чи під замовлення, така модель 

гармонізує середовище. 

3. Класична уніко модель. Двоє дверей в одному пеналі, які 

відкриваються в протилежних напрямках. Це ідеальне рішення для 

коридорів чи вузьких приміщень. 

4. Класична паралельна модель. Містить в одному пеналі двоє 

паралельних телескопічних дверей. Рекомендовані для просторих 

приміщень й здатний розділити великі проєми з особливо компактними 

розмірами. 

Класичний 

 
Одинарний 
 
Двійний 

 

Класичний 
Радіусний 
 
 
Одинарний 
 
Двійний 
 
 
 
 
Класичний 
Уніко 
 
 
Одинарний 
 
 
 
 
 

Класичний 
Паралельний 
 
Одинарний 
 
Двійний 

 

o 



 

 

 
EASY                       Опис 
 
 

  
 

 

Пенал EASY, так як і Classico, побудований з модулів 

оцинкованої сталі, що з’єднуються між собою. В точках 

сполучення модулів сталь є потрійної товщини, 

створюючи міцну сітку вертикальних ребер, що запобігає 

прогинанню.  

Панель сітки фіксується до бічної сторони за допомогою 

зачепів. Верхня панель є фігурною та містить паз в 

середині  конструкції, завдяки якому направляюча із 

зміцненого алюмінію, легко встановлюється без потреби 

додаткової фіксації. 

Пенали комплектовані  двома дистанційними розпірками 

трубчатої форми, які фіксуються в профільованій 

передній стійці та прикріплені до дверної пройми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний тип розсувної системи не потребує дверної 

рами та лиштви, завдяки чому гармонізує з 

використанням алюмінієвих рам з прихованими дверима 

FILOMURO. 

 

 

Тип стін:  

Гіпсокартон 

                                                             Штукатурка. 

 

Моделі:  

                                                               Одинарний 

                                                               Двійний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступні комплекти аксесуарів:  

 

 
 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке сповільнення 

4. Одночасне відкриття 

5. Електроточки 

6. Легке закриття 

 

 



 

EASY                                                                                                                                                                                                                                                            Деталі

 

 

 

1. Оздоблення. 

Під замовлення даний 

тип пеналу може бути 

комплектований тоненькою 

рамкою в 15 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Алюмінієвий 

профіль. 

В проймі пеналу, на 

верхній направляючій та на 

відбійній опорі вмонтовані 

міцні алюмінієві профілі, які 

допомагають вирівняти 

штукатурку по товщині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Еластичний шов. 

Розміщений під 

випрямляючою пластиною, 

сприяє зміцненню 

фронтальної структури й 

запобігає утворенню задирів 

на штукатурці. 

4. Фокус. 

Тонкий профіль 

з екструдованого 

алюмінію по периметру 

дверей моделі Мініма в 

різному забарвленні 

відмінно гармонує з 

мінімалізмом серії 

EASY 
. 

 

 



 

SILNT Опис

  

 
Silent. Здоров’я є сукупністю фізичного, розумового й 

соціального почуття, навколо якого ми маємо будувати наше 

середовище. Турбуватися про власний дім означає брати до уваги не 

тільки наше самопочуття, а й стан цілої планети. Використання 

матеріалів з мінімальним шкідливим впливом на довколишнє 

середовище з подальшим розумним використанням ресурсів й 

відповідних дій екологічно відповідальних як для нас так і для наших 

поколінь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silent був задуманий, спроектований і зконструйований з 

врахуванням  принципів біо-будівництва й з повагою до 

навколишнього середовища. Silent має значні переваги для всіх – 

виробників, проектувальників, будівельників та столярів.Silent є 

шумопоглинним на 30% більше в порівнянні з класичними пеналами 

в більшості аналогічних виробників. Структура в поєднанні з 

використаними матеріалами надає продукту виняткові 

термогідрометричні параметри;продукт створений з використанням 

незаймистих матеріалів. 

 

Екологічний, поглинає шум, 

водовідштовхуючий, незаймистий. 

 

 

Тип стін:  

                                                          Штукатурка. 

 

Моделі:  

                                                               Одинарний 

                                                               Двійний. 

 

 

 

 

Доступні комплекти аксесуарів:  

 

 

. 

 

 

 

 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке сповільнення 

4. Одночасне відкриття 

5. Електроточки 

6. Легке закриття 

 

 



 

SILNT Деталі

 

 

 

 

 

 

1. Профіль для 

вирівнювання з стіною. 
Зміцнює жорсткість 

направляючих, захищає їх від 

цементного розчину й 

утримує товщину стін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Горизонтальне 

посилення. 
Горизонтальне 

посилення має збільшену 

товщину й створює єдиний 

структуральний скелет. 

 

 

 

 

 

 

3. Задня 

профільована стійка. 
Утримує штукатурку 
всередині стійки й 
прикріплює всю структуру до 
стіни, в той час як зовнішня 
сітка запобігає утворенню 
нерівностей.. 

 
 

4. Сітка для підтримки штукатурки. 

Панелі з ребристої сітки забезпечують відмінне налипання 

штукатурки на поверхню. 

 

 



 

 

Опис
ХL                                                                                                                                                                                                                  
 

 

XLце перший пенал для гіпсокартонних стін 

з попередньо встановленим листом 

гіпсокартону в каркас. Особливість цієї 

моделі полягає в можливості поєднати 

максимальний внутрішній просвіт пеналу 70 

мм при товщині завершеної стіни лише в 100 

мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для найгрубіших дверей з 

товщиною полотна 70 мм при товщині 

завершеної стіни 100 мм. 

 

 

Тип стін:  

гіпсокартон. 

Моделі:  

Одинарний 

Двійний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступні комплекти аксесуарів:  

 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке сповільнення 

4. Одночасне відкриття 

5. Електроточки 

6. Легке закриття 

  

 
 



 

 

 

XL                                                                                                                                                                                                                                                                                        Деталі

 

 

1.  

70 мм внутрішня товщина. 

100 мм  завершена стіна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Попередньо 

встановлені задні опори. 

Для встановлення цілком 

достатньо встановити 

вертикальний профіль та 

прикрутити його до задньої 

опори пеналу також і з верху 

пеналу горизонтальний 

профіль прикріпити 

шурупами.  

 

 

 

 

 

 

3. Фронтальний 

профіль з алюмінію. 

Фронтальний 

профіль з екструдованого 

алюмінію дозволяє також 

застосовувати комплект 

зчеплення.   

 

 

 

 

 

4. Модульний. 

Верхній профіль й нижня 

направляюча балка зібрані з 

модулів, що дозволяє 

отримати різні розміри з 

одного продукту.

 

 



 

Comprex Опис

  

Comprex оптимізує твій простір. 

Comprex це структура, створена з профілів 

оцинкованої сталі. Кожна сторона 

забезпечена п’ятьма профілями з ребрами 

жорсткості, розташованими горизонтально 

які фіксуються по дві сторони опор шляхом 

механічної фіксації. Задня стійка є 

монолітним фігурним профілем, що 

з’єднаний з верхньою направляючою з 

зміцненого алюмінію, який легко встановити 

без потреби додаткового блокування. 

На верхній направляючій закріплений 

профіль з оцинкованої сталі для фіксування 

до нього гіпсокартонного листа.  

 

 

 

 

 

 

Пенал укомплектований дистанційною 

розпіркою з металопрокату, та 

профільованою розпіркою 30 см, яка 

заходить в середину пеналу для кращого 

стикування, щоб в кінцевому результаті 

гарантувати відмінне вирівнювання з 

дерев’яною стійкою.  

Comprex є доступним в упаковці розібраним 

для самостійного монтажу або уже зібраним. 

 

Швидкий монтаж в гіпсокартон. 

Тип стін:  

гіпсокартон. 

Моделі:  

Одинарний 

Двійний 

 

 

 

 

 

 

Доступні комплекти аксесуарів 
 

1. Зчеплення 

2. Моторизація 

3. М’яке сповільнення 

4. Одночасне відкриття 

5. Електроточки 

6. Легке закриття 

 



 

Comrex Деталі

 

 

 

 

 

 

1. Верхня 

направляюча.  

На верхній направляючій 

закріплений профіль з 

оцинкованої сталі для 

фіксування до нього 

гіпсокартонного листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Передній профіль. 

Передні профілі пеналу 

є зміцнені додатковими 

ребрами, щоб забезпечити 

конструкцію від випадкового 

прогину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. З’єднання 

механічним способом. 

Монтаж поперечних 

профілів є швидким завдяки 

тому, що з’єднання 

відбувається механічно при 

блокуванні їх у відповідних 

гніздах. 

 
 

 

 

 

 

4. Нижня направляюча.  
Забезпечує вирівнювання дверного пеналу щодо опори дверної 
пройми й гарантує рівність цілої структури навіть під час зміщень під 
час роботи

 



 
 


