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О НАС
Компанія AXOR INDUSTRY, починаючи з 2006 року, пройшла довгий шлях від дистрибуції фурнітури до 
самостійного виробника з міжнародним ім’ям. Сьогодні ми спеціалізуємося на виробництві та постачан-
ні фурнітурних систем для віконних та дверних конструкцій.

AXOR INDUSTRY–це команда професіоналів, які шанують свою справу. У нашому активі–власний сучас-
ний завод повного циклу та три лінії фурнітури ТМ AXOR:

• Komfort Line K–3
• SMART LINE S+
• DOOR LINE DL

Продукція AXOR INDUSTRY успішно поставляється в країни колишнього СНД, Центральної Азії, країни 
Балтії, Східну та центральну Європу, доводячи, що українська якість продукції — гідний аргумент для 
конкурування не тільки на європейському, а й на світовому ринку.

Ми з повагою ставимося до всіх наших конкурентів, але, разом з тим, будуємо бізнес таким чином, щоб 
відрізнятися у кращій бік в усьому, що створюємо: продукт, сервіс, менеджмент, продажі та маркетинг.

Зі своїми партнерами в різних країнах ми будуємо довгострокові відносини, які враховують інтереси 
обох сторін, і це повністю відповідає нашим цінностям і поглядам на бізнес. Основа нашої філософії — 
концентрація на потребах клієнта.

Ми пишаємося справою, якою займаємося, і прагнемо створювати продукти, з якими легко працювати 
і комфортно жити.



Міжнародна компанія
Сучасне обладнання
Висококваліфікований персонал
Якісна продукція та сервіс



ПРО ЗАВОД
AXOR INDUSTRY — це завод повного циклу №1 в Україні та один із найбільших заводів на території СНД 
у даній галузі.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволяє нам автоматизувати про-
цеси і організувати їх відповідно до європейських стандартів.

Виробничі процеси AXOR INDUSTRY налагоджені таким чином, щоб гарантувати безпеку для життя лю-
дей та навколишнього середовища. В основу роботи покладено бережливе використання ресурсів — 
наприклад, система розумної утилізації відходів та «оздоровлення» води.

Наша складська логістика базується на адресній системі обліку і зберігання товарів, що допомагає нам 
точно і швидко комплектувати замовлення.

Ми контролюємо якість продукції на кожному етапі виробництва, починаючи від оцінки якості сировини 
та завершуючи циклом випробувань готових виробів. Контроль якості здійснюється як у власній серти-
фікованій лабораторії, так і в міжнародних незалежних інститутах.

Якість продукції AXOR підтверджено не тільки сертифікатами, але й такими значущими нагородами як: 
«Бренд Року 2017», «Українська Народна Премія 2017». А також позитивними відгуками клієнтів і парт-
нерів.
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Автоматизація виробничих процесів
Контроль якості на кожному етапі
Еко–орієнтоване виробництво



Сертифікована лабораторія
Випробування на кількість циклів відчинення 
Випробування петльової групи на здатність витримувати підвищені навантаження 
Випробування захисного покриття фурнітури



КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Стабільно висока якість фурнітури, яку ми виробляємо, є для нас принциповим питанням. З метою 
контролю якості продукції на території заводу AXOR INDUSTRY 24 години на добу в режимі non–stop 
працює власна сертифікована лабораторія, яка має сучасне обладнання. Тут проводиться повний 
цикл усіх необхідних випробувань фурнітури у відповідності до ДСТУ Б В.2.6–39:2008, ГОСТ 3077–2001, 
ГОСТ 538–2001, EN 13126–8: тестування на кількість циклів відчинення, стійкість петльової групи до 
підвищених навантажень і випробування на корозійну стійкість.

Результати тестувань показали, що фурнітура ТМ AXOR впевнено витримує більше 
15 000 поворотно–відкидних циклів і більше 10 000 поворотних циклів відкривання 
вікна, що є аналогом 15 років активної експлуатації віконної конструкції. Ми 
контролюємо якість продукції, використовуючи ї ї унікальній код.

Фурнітура ТМ AXOR повністю відповідає вимогам ДСТУ, ГОСТ РФ та європейським 
нормам, що гарантує споживачам надійність та функціональність фурнітури під 
час експлуатації готового виробу.

Захисне покриття фурнітури
За результатами випробувань у незалежній лабораторії покриттю фурнітури ТМ AXOR присвоєно 5–й 
клас стійкості до появи корозії (вищий клас згідно вимогам EN 13126–8)*.

*Salt–spray test: соляний туман, t = 40ºC, тривалість випробування = 480 годин

Покриття лаком

Пасивування і хромату-
вання

Цинковий шар

Сталь
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Безпека та комфорт в одному рішенні

• SMART LINE S+ — це нове рішення у фурнітурі від компанії AXOR INDUSTRY, призначене для металоп-
ластикових вікон та дверей внутрішнього відчинення.

• SMART LINE S+ вже в базовій комплектації містить мікроліфт–блокіратор, базову безпеку, мікрощі-
линне провітрювання і оптимальну кількість притискних елементів.

• Оснащена виключно антивандальними цапфами, фурнітура дозволяє укомплектувати вікно у відпо-
відності до кількох рівнів безпеки.

• Конструкторські рішення, реалізовані у SMART LINE S+, не тільки роблять цю фурнітуру надійною
в експлуатації, але й дозволяють підвищити швидкість і зручність монтажу.

• Діапазон застосування включає стандартні конструкції: поворотні, відкидні, поворотно–відкидні
і  штульпові.

• Посилена петльовая група дозволяє використовувати систему на важких стулках вагою до 130 кг.

Надійність

Висока 
надійність

Плавний 
рух 

Щільний 
притиск

Безшумна 
робота 

Підтверджена 
якість

Комплекс рішень 
для якісного 
і простого монтажу



Ширина:  300–1520 мм
Висота:    450–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

Ширина:  280–1280 мм
Висота:    450–2390 мм

Поворотна стулка

Ширина:  300–2390 мм
Висота:    280–1620 мм

Фрамуга

Ширина:  400–1280 мм
Висота:    550–2390 мм

Штульпове вікно з основною 
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

SMART LINE S+ пропонує гнучку систему антивандальності, коли вікно може бути оснащено різною 
кількістю антивандальних пластин в залежності від вимог до безпеки.

Користувач має можливість обрати як базовий рівень безпеки з двома антивандальними елементами, 
так і підвищений, де абсолютно всі елементи є антивандальними.

Базова 
безпека

RC1 (WK1) RC2 (WK2) RC3 (WK3) Максимальна 
вага стулки

130 kg

Безпека



Мікрощілинне 
провітрювання 

Антивандальні запірні 
елементи

Мікроліфт–блокіратор

Базова безпека

Ступеневе 
провітрювання

Підвищена 
безпека

Декоративні 
накладки

Замок для 
дитячої 
безпеки
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Антивандальні запірні елементи
Ускладнюють злом вікна 
зловмисниками, що особливо 
актуально для приватних 
будинків, а також квартир, 
розташованих на перших 
або останніх поверхах 
висотних будівель.

6

Підвищена безпека
Фурнітура Smart Line S+ 
оснащена виключно анти-
вандальними цапфами, що 
дозволяє значно підвищити 
рівень безпеки шляхом простої 
заміни стандартних запірних 
пластин на антивандальні.

4

Базова безпека
Мінімальна комплектація 
вже включає дві точки, 
оснащені антивандальними 
елементами, що підвищують 
стійкість вікна до злому.

8

Замок для дитячої безпеки
Спеціальний дитячий замок 
блокує вікно, дозволяючи 
перевести його тільки 
в положення провітрювання.

3

Мікроліфт–блокіратор
Перешкоджає повороту ручки 
у відкинутому положенні, 
що запобігає неправильному 
відчиненню стулки, а також 
забезпечує плавну роботу 
вікна.

7

Декоративні накладки
Вибір різних кольорів 
декоративних накладок 
на петлі дозволяє 
використовувати фурнітуру 
SMART LINE S+ з різними 
варіантами ламінації вікна.

1

Мікрощілинне провітрювання
Дозволяє відчинити 
стулку вікна на 6 мм для 
провітрювання приміщення 
без істотних тепловтрат.

5

Ступеневе провітрювання
Дозволить регулювати рівень 
провітрювання приміщення. 
Діапазон відчинення 
ступеневого провітрювання 
варіюється від 12 до 20 мм.

Базова комплектація Додаткові опції
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Система безпеки для дітей First Tilt

First Tilt (з англійської — «спочатку відкидання») — комплектація фурнітури, в якій звична послідовність 
відчинення/відкидання змінена, а саме: при повороті ручки в горизонтальне положення вікно відкида-
ється на провітрювання, а в вертикальному положенні — вікно відчиняється повністю.

Ця технологія розроблена спеціально для приміщень, де необхідно забезпечити безпеку дітей, з огляду 
на те, що дитині набагато складніше повернути ручку в верхнє положення. А при використанні спеціаль-
ної ручки з ключем і зовсім можна заблокувати відкриття стулки в положення «відкрито», залишивши 
доступним тільки відкидання стулки на провітрювання, що забезпечує додатковий захист дітей від не-
щасних випадків.

Вікна з фурнітурою First Tilt рекомендують встанов-
лювати в дитячих кімнатах житлових приміщень, а 
також в громадських та спеціалізованих закладах 
(школи, дитячі садки, лікарні, готелі).

Крім основного завдання–забезпечення захисту 
від відчинення вікон дітьми–фурнітура First Tilt має 
ряд переваг:

• послідовність відчинення First Tilt більш ергономічна в зв’язку з тим, що за статистикою металопласти-
кові вікна частіше відчиняються саме в положення провітрювання;

• у ході експлуатації вікон з системою First Tilt зменшується кількість рухів механізмів фурнітури, що збіль-
шує термін служби фурнітури і самого вікна.

Комплектація First Tilt доступна в системах Komfort Line K–3 і Smart Line S+.



Антивандальний 
захист

Захист від випадіння 
дітей з вікна

Естетичний виглядДовговічність

FIRST TILT, СУЧАСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ



СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат ift Rosenheim

Сертифікат ГОСТ

 Сертифікат ISO 9001:2008

Гарантийный Сертифікат 

 Сертифікат ДСТУ

Диплом Бренд Року
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10-річна гарантія для стандартних вікон з фурнітурою 
Komfort Line K-3 і Smart Line S +

Умови та термін дії гарантії:

Гарантійні вимоги:

Гарантійний сертифікат
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Для стандартних вікон з фурнітурою Komfort Line K-3 і Smart Line S + компанія AXOR INDUSTRY надає гарантію на елементи 
фурнітури своєї марки терміном на 10 років, яка при цьому поширюється виключно на виробників світлопрозорих конструкцій, котрі 
оснастили і випустили вікна (балконні двері) з елементами фурнітури марки Komfort Line K-3 або Smart Line S +. Будь-які інші особи 
виключаються з числа вигодонабувачів за даною гарантію.

Під дію цієї гарантії підпадають тільки фурнітурні елементи, що були куплені вигодонабувачем після 1 січня 2014 року, принципове 
значення має дата укладення відповідного договору з продавцем фурнітури.

Початком гарантійного терміну тривалістю 10 років вважається дата придбання.

Предметом даної гарантії є виключно працездатність елементів фурнітури. Дія гарантії не поширюється, на якій би то не було 
природний знос, а також на будь-які пошкодження, що призводять до втрати товарного вигляду і зручності у використанні, які не 
впливають на працездатність фурнітури.

Ця гарантія надається тільки на наступних умовах: при підтвердженні технічної правильності виконання установки згідно з 
приписами зазначених в технічних каталогах Komfort Line K-3 і Smart Line S +, розробленого компанією AXOR INDUSTRY, а також при 
підтвердженні виконання належного технічного обслуговування відповідно до вимог «Інструкції користувача» компанії AXOR 
INDUSTRY.

Крім того, необхідно надати докази належної експлуатації фурнітури відповідно до її призначення. Ця гарантія не поширюється на 
електронні та магнітні конструкційні елементи.

Крім того, під сферу застосування цієї гарантії не підпадають фурнітурні елементи, встановлені на прохідні двері в громадських місцях 
і виробничих приміщеннях, а також на об'єктах комерційного або промислового призначення. Більш того, справжня гарантія не 
поширюється на пошкодження, викликані діями третіх осіб.

При настанні гарантійного випадку компанія AXOR INDUSTRY здійснює функціонально рівноцінну заміну несправного елемента 
фурнітури, але без урахування вартості його доставки і монтажу.

Претензії на усунення дефектів і відшкодування збитку також не приймаються. Законні права вигодонабувачів по відношенню до їх 
продавцеві справжньою гарантією не обмежуються.

Стандартні вікна Komfort Line K-3 і Smart Line S + є:

Одностулкові прямокутні вікна з поворотними, відкидними і поворотно-відкидними стулками, а також двостулкові вікна, зі 
стандартними штульповимі стулками, із запорами з протиходом, виготовлені з профілів ПВХ, технічне виконання яких відповідає 
вимогам компанії AXOR INDUSTRY, викладених в технічних каталогах Komfort Line K- 3 і Smart Line S +. Плюс стійкі до злому вікна з 
цинковими/сталевими відповідними планками, без електричних приводів і електронних конструкційних елементів.

Ця гарантія не поширюється на:

Функціональні порушення через дефекти вікна (перекіс вікна, помилка монтажу, перетяжка), поломку системи фурнітури внаслідок 
хімічного або механічного пошкодження, неналежного використання, зберігання або транспортування, некоректної експлуатації при 
наявності пошкоджень або ознак самостійного ремонту, природного зносу або соляних відкладень, застосування агресивних або 
абразивних миючих засобів.

W

A R R A N T Y

[34]



instagram.com/axor_live
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