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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ У ПІД’ЇЗД МЕТАЛЕВІ

Двері вхідні з решіткою і фрамугою

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із 
вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, фрамуга - зашивка з  двох 
сторін - лист металевий 1,5мм з відгинами, утеплення дверей - мінеральна вата 40мм, 
одинарний контур ущільнення.
Покриття: порошкове фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - технологічні отвори для встановлення домофона
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в полотно, склопакет з 
решіткою в полотно, склопакет в фрамугу, склопакет з решіткою в фрамугу.

Двері вхідні суцільні

Двері вхідні суцільні з фрамугою

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із 
вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, утеплення - мінеральна вата 
40мм, одинарний контур ущільнення.
Покриття: порошкове фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - технологічні отвори для встановлення домофона
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із 
вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, фрамуга - зашивка з  двох 
сторін - лист металевий 1,5мм з відгинами, утеплення дверей - мінеральна вата 40мм, 
одинарний контур ущільнення.
Покриття: порошкове фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - технологічні отвори для встановлення домофона
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в фрамугу.
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ У ПІД’ЇЗД МДФ
Двері вхідні із склопакетом і решіткою

Двері вхідні суцільні

Двері вхідні з фрамугою

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з 
гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, утеплення - мінеральна вата 40мм, 
одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
В дверях виконаний виріз під склопакет, пройом закритий декоративною кованою решіткою.
Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
                                        - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з 
гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, утеплення - мінеральна вата 40мм, 
одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
                                        - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

Призначені для встановлення у під’їздах.
Короб - стальна труба 60х40х2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з 
гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, фрамуга - гнутий профіль 1мм, МДФ 
16мм, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
В дверях виконаний виріз під склопакет, пройом закритий декоративною кованою решіткою.
Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
                                        - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в полотно, склопакет з 
решіткою в полотно, склопакет в фрамугу, склопакет з решіткою в фрамугу.
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ МЕТАЛЕВІ
Двері технічні холодні (лутка трубна)

Двері технічні свохстульні (лутка трубна)

Двері технічні утеплені (лутка трубна)

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб - стальна труба 40х40х2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна - труба  
30х20х1мм,  вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм, без утеплення, одинарний 
контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вентиляційні жалюзі, вуха під навісний замок.

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб - стальна труба 40х40х2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна - 
труба  30х20х1мм,  вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм, без утеплення*, 
одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вентиляційні жалюзі, вуха під навісний замок.

*Можливий утеплений варіант: полотно закривається з обох боків металевим листом 
1÷1,5мм, всередину вкладується мінеральна вата 20мм.

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб - стальна труба 40х40х2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з обох сторін, рама 
полотна - труба  30х20х1мм,  вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм, утеплення 
- мінеральна вата 20мм, одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вуха під навісний замок, вентиляційні жалюзі.
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

Двері технічні (лутка гнута)

Двері технічні двохстульні холодні (лутка гнута)

Двері технічні двохстульні утеплені (лутка гнута)

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна  
труба 30х20х1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм, без утеплення*, 
одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.

*Можливий утеплений варіант: полотно закривається з обох боків металевим листом 
1÷1,5мм, всередину вкладується мінеральна вата 20мм.

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна  
труба 30х20х1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм, без утеплення, 
одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.

Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень 
будинка. 
Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін 
рами, рама полотна  труба 30х20х1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20х20х1мм,  
утеплення мінеральна вата 20мм, одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ МЕТАЛЕВІ



КАТАЛОГ 2021

КАТАЛОГ 2021
*Україна, м.Хмельницький, вул.Молдавська 1/1  ((097)934-88-11 euro-detal.com.ua

ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ В ПЕРЕХОДИ МЕТАЛЕВІ

Двері в переходи холодні (лутка трубна)

Двері в переходи холодні (лутка гнута)

Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або 
технічними приміщеннями будинка. 
Короб - стальна труба 60х40х2мм, 40х40х2мм, полотно - лист металевий 
1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без 
утеплення, одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: лиштва (гнутий профіль 1мм), додатковий замок, 
склопакет в полотно.

В декоративних цілях з 
внутрішньої сторони дверей 
полотно може бути оздоблено 
накладкою з МДФ-плити

В декоративних цілях з 
внутрішньої сторони дверей 
полотно може бути оздоблено 
накладкою з МДФ-плити

Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або 
технічними приміщеннями будинка. 
Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з 
двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без утеплення, одинарний 
контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, склопакет в полотно.



КАТАЛОГ 2021

КАТАЛОГ 2021
*Україна, м.Хмельницький, вул.Молдавська 1/1  ((097)934-88-11 euro-detal.com.ua

ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ В ПЕРЕХОДИ МЕТАЛЕВІ

Двері в переходи двопільні холодні (лутка трубна)

Двері в переходи двопільні холодні (лутка гнута)

Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або 
технічними приміщеннями будинка. 
Короб - стальна труба 60х40х2мм, 40х40х2мм, полотно - лист металевий 
1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без 
утеплення, одинарний контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: лиштва (гнутий профіль 1мм), додатковий замок, 
склопакет в полотно.

Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або 
технічними приміщеннями будинка. 
Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з 
двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без утеплення, одинарний 
контур ущільнення.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, склопакет в полотно.

В декоративних цілях з 
внутрішньої сторони дверей 
полотно може бути оздоблено 
накладкою з МДФ-плити

В декоративних цілях з 
внутрішньої сторони дверей 
полотно може бути оздоблено 
накладкою з МДФ-плити



КАТАЛОГ 2021

КАТАЛОГ 2021
*Україна, м.Хмельницький, вул.Молдавська 1/1  ((097)934-88-11 euro-detal.com.ua

ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ

ДВЕРІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Двері протипожежні ЕІ-60 однопільні

Двері протипожежні ЕІ-30 двопільні

Двері з нержавійки і ПВХ-панелей

Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем пожежонебезпеки, на 
шляхах евакуації у випадку пожежі.
Короб з відігнутим обрамленням (лиштвою) - гнутий профіль 1÷1,5мм, полотно - лист 
металевий 1÷1,5мм з двох сторін, вертикальні ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, 
вкладка у полотно - вогнетривка вата 40мм, одинарний контур вогнетривкого ущільнювача.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: дотягувач, система антипаніки.

Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем пожежонебезпеки, на 
шляхах евакуації у випадку пожежі.
Короб з відігнутим обрамленням (лиштвою) - гнутий профіль 1÷1,5мм, полотно - лист 
металевий 1÷1,5мм з двох сторін, вертикальні ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, 
вкладка у полотно - вогнетривка вата 40мм, одинарний контур вогнетривкого ущільнювача.
Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: дотягувач, система антипаніки.

Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем хімічної небезпеки, 
наявністю хімічно-агресивного середовища.
Короб - гнутий стальний нержавійючій профіль 1÷1,5мм, полотно - набирається із ПВХ-
панелей 250х30мм, рама з посилювачами - гнутий стальний нержавійючій профіль 
1÷1,5мм, одинарний контур ущільнювача.
Варіанти виконання: - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Можуть виготовлятися у однопільному і двопільному варіанті.
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
Двері  у рентген-кабінет

Двері на електричну підстанцію

Ворота на електричну підстанцію двопільні

Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем радіаційної небезпеки.
Короб з порогом - стальна труба 80х40х3мм і 40х20х2мм, полотно наружне - лист 1,5мм, 
полотно внутрішне - лист 2мм, одинарний шар ущільнювача.
Варіанти виконання: - колір покриття дверей на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Можуть виготовлятися у однопільному і двопільному варіанті.

Призначені для встановлення на підстанціях.
Короб - кутник 63х63х5мм, полотно - лист 0,8÷1мм, рама полотна, ребра жорсткості - 
труба 40х20х1мм.
Варіанти виконання: - колір покриття на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити згідно розмірів замовника
                                        - вентиляційні жалюзі в полотні

Призначені для встановлення на підстанціях.
Короб - кутник 63х63х5мм, полотна - лист 0,8÷1мм, рама полотна, ребра жорсткості - труба 
40х20х1мм, фрамуга з жалюзями - кутник 40х40х4мм, полоса 50х4мм, 25х4мм.
Варіанти виконання: - колір покриття на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити згідно розмірів замовника
                                        - вентиляційні жалюзі в полотні
                                        - вентиляційні жалюзі в фрамузі



КАТАЛОГ 2021

КАТАЛОГ 2021
*Україна, м.Хмельницький, вул.Молдавська 1/1  ((097)934-88-11 euro-detal.com.ua

ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

ДВЕРІ КВАРТИРНІ
Двері квартирні

Двері квартирні (варіанти фрезерування МДФ)

Призначені для встановлення у якості вхідних в житлові приміщення.
Короб - гнутий профіль 1,2мм, полотно - лист металевий 1,2÷1,5мм, рама полотна - гнутий 
профіль 1,2мм,  МДФ-плита 16мм з двох сторін полотна, горизонтальна і вертикальна 
лиштва з МДФ, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення. 
Металеві частини покриваються порошковим фарбуванням.
Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
                                        - текстура МДФ, варіант фрезерування полотна на вибір
                                        - колір покриття металевих частин на вибір
                                        - праве або ліве відкривання основного полотна
                                        - габарити дверей згідно розмірів замовника
Опціонально: додатковий замок, дотягувач, оглядове вічко.
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Щити поверхові та ПК

Люки ревізійні

Поштові скриньки

Прозміри під будівельні ніші, розміщення відсіків 
(кабельний канал, слабо точка, кількість вікон під 
лічильники) - все під замовника.
- колір сірий, білий
- замок типу «метелик»
- щити ПК колір червоний
- скляні віконця
- відкиття дверей 180 град

Люки ревізійні для технічних ніш та люки для ПК: 
- можливе відкривання на 180 град
- з скляним віконцем
- колір сірий, білий, червоний
- замок типу «метелик» або з вушками під 
навісний замок

- кількість комірок в ящику від однієї до 
чотирнадцяти
- колір порошкового фарбування під замовлення
- можливість пофарбувати дверцята та корпус в 
різні кольори
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

Огорожі «французьких» балконів,           
парапетів дахів

Смітниці

- різні малюнки
- якісне порошкове покриття під колір фасаду
- можливо виготовлення з емблемами 
забудовника

- можливість пофарбувати в різні кольори
- оцинкована внутрішня корзина
- вентиляційна перфорація корпусу

МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

Великогабаритні каркасні металоконструкції

Використовуються для розміщення реклами, відеоекранів, інфопанелей та інших цілей

МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
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ТОРГОВИЙ ДІ М «ТЕХКОЛОР - ЄВРО ДЕТАЛЬ»

МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Поштові скриньки

Корзини (кожухи) для кондиціонерів
 Слугують для захисту наружнього блоку 
кондиціонера і збереження естетичного 
зовнішнього вигляду фасаду будівлі.
 Виготовляються у вигляді металевої панелі з 
перфорацією, щоб кондиціонер міг повноцінно 
виконувати свою роботу, не перегріваючись.
  Покриття - порошкове фарбування.

- кількість комірок в ящику від однієї до
чотирнадцяти
- колір порошкового фарбування під замовлення
- можливість пофарбувати дверцята та корпус в
різні кольори


