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ЩІЛЬНИЙ ПРИТИСК ПО ВСЬОМУ ПЕРИМЕТРУ

• Плавна робота всіх елементів фурнітури
• Відсутність шуму під час експлуатації
• Оптимальне зусилля для щільного                   
   зачинення вікна

• Європейські стандарти якості EN та DIN
• Стійкість до деформації навіть при         
   збільшеному навантаженні на стулку
• Надійна робота фурнітури

• Надійний захист від зовнішнього шуму
• Запобігання втраті тепла в холодну пору
   року
• Незмінний притиск протягом всього    
   терміну експлуатації

Komfort Line K-3 - це гарантія надійної роботи протягом усього 
терміну служби віконно-дверних конструкцій.

Інженерні рішення наших конструкторів дозволили створити 
фурнітуру, яка забезпечує високу функціональність, комфортну 
експлуатацію і безпеку для кінцевого споживача.



ВИРОБНИЦТВО ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

ЯКІСТЬ, ПІДТВЕРДЖЕНА СЕРТИФІКАТАМИ

AXOR INDUSTRY – міжнародна компанія, що спеціалізується на 
виробництві фурнітури для металопластикових вікон і дверей.

Наш завод у м. Дніпропетровськ - це сучасний виробничий 
комплекс повного циклу №1 в Україні і одне з найбільших 
підприємств у цій галузі. AXOR INDUSTRY оснащений сучасним 
обладнанням, яке дає змогу виробляти продукцію високої якості за 
передовими світовими технологіями. Всі процеси на заводі 
автоматизовані, організовані з урахуванням вимог до безпеки  
навколишнього середовища, відповідають міжнародним 
стандартам і сертифіковані провідним галузевим інститутом IFT 
Rosenheim (Німеччина).

Головна цінність для нас – висока якість продукту. Фурнітура ТМ AXOR відповідає всім європейським нормам, успішно 
пройшла сертифікацію інституту IFT Rosenheim, а також отримала сертифікат, що підтверджує її відповідність вимогам 
ДСТУ. Результати тестувань показали, що фурнітура TM AXOR впевнено витримує більше 30 000 циклів відчинень – 
аналог 15 років активної експлуатації вікна.

Наша лінійка Komfort Line K-3 – еталон фурнітури стандарт-классу. Поряд з високою якістю і безвідмовною роботою всіх 
механізмів, фурнітура Komfort Line K-3 має ряд додаткових опцій, які значно підвищують безпеку і комфорт вашого 
приміщення.

Особливу увагу ми приділяємо високим експлуатаційним характеристикам фурнітури ТМ AXOR. Згідно результатам випро-
бувань у камері соляного туману покриттю фурнітури Komfort Line K-3 присвоєно найвищий 5-й клас стійкості до корозії.

Тому, якщо ви цінуєте якість і комфорт, ваш вибір – фурнітура Komfort Line K-3.


