
ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ФУРНІТУРА



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  
процеси і організувати їх відповідно до європейських стандартів.

Виробничі процеси AXOR INDUSTRY налагоджені таким чином, щоб гарантувати безпеку для життя  
людей 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 сиро-
вини та завершуючи циклом випробувань готових виробів. Контроль якості здійснюється як у власній  
сертифікованій 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 2018». А також позитивними відгуками клієнтів і партнерів.
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Збирання

4 Гальваніка

5 Склад сировини
та напівфабрикатів

7

8

5

6

Автоматизація виробничих процесів
Контроль якості на кожному етапі
Еко–орієнтоване виробництво
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Сертифікована лабораторія
Випробування на кількість циклів відчинення 
Випробування петльової групи на здатність витримувати підвищені навантаження 
Випробування захисного покриття фурнітури
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

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

Стабільно висока якість фурнітури, яку ми виробляємо, є для нас принциповим питанням. З метою кон-
тролю якості продукції на території заводу AXOR INDUSTRY 24 години на добу в режимі non–stop пра-
цює 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 
15000 поворотно–відкидних циклів і більше 10000 поворотних циклів відкривання 
вікна, що є аналогом 15 років активної експлуатації віконної конструкції. Ми контро-
люємо 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)*.

Покриття лаком

Пасивування  
і хромітування

Цинковий шар

Сталь

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
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Надійність. Доступність. Комфорт.

• Komfort Line K–3–фурнітура стандарт–класу, яка призначена для металопластикових, дерев’яних та 
алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення. 

• Komfort Line K–3 має високі експлуатаційні характеристики, оснащена усіма необхідними додатковими 
опціями, є надійною і функціональною, зберігаючи цінову привабливість систем свого класу. 

• Вікно з фурнітурою Komfort Line K–3 може бути оснащено кількома захисними елементами для 
підвищення стійкості до злому.

• Посилена петльова група дозволяє використовувати цю систему фурнітури на важких стулках вагою 
до 130 кг. 

• Завдяки особливостям покриття ідеальна для використання в регіонах з високим рівнем вологості.
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Ширина:  300–1520 мм
Висота:    370–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

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

Поворотна стулка

Ширина:  450–2000 мм
Висота:    280–1600 мм

Фрамуга

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

Штульпове вікно з основною  
поворотно–відкидною стулкою

Підтверджена 
якість

Висока 
надійність

Додаткові  
функції 

Плавний  
рух 

Щільний 
притиск 

Безшумна 
робота 

Базова
безпека

Максимальна 
вага стулки

Максимальна 
вага стулки

130 kg 80 kg

Діапазон застосування

Безпека Надійність
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Антивандальні елементи

Ступеневе відчинення

Ножиці

Мікроліфт–блокіратор

Лижа–мікроліфт

Замок для дитячої безпеки

10 YEARS
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2

Ступеневе відчинення

5

Лижа–мікроліфт
Дозволяє встановити 
бажаний режим 
провітрювання, фіксуючи 
щілину від 12 до 20 мм.

Виключає провисання 
стулки в режимі вікна 
“зачинено”.

3

Ножиці

6

Замок для дитячої безпеки
Комфортне зачинення 
вікна завдяки наявності 
системи самостіного 
дожиму. Блокіратор 
помилкового повороту 
ручки в режимі “відкинуто”.

Запобігає відчиненню 
вікна маленькими дітьми.

1

Антивандальні елементи

4

Мікроліфт–блокіратор
Ускладнюють злам вікна 
зловмисниками.

Забезпечує комфортне 
зачинення вікна  
і перешкоджає його 
помилковому відчиненню.

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
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Кріпильні отвори Мікроліфт–блокіратор
Отвори в опорі нижньої 
і верхньої петлі 
спроектовані таким 
чином, щоб всі саморізи 
потрапляли в армування 
рами. 

Фіксація центрального 
положення до моменту 
монтажу. Працює при 
фальцлюфті від 10,5 до 14 
мм. При необхідності мож-
ливо регулювання рамної 
частини по висоті ±1 мм.

Направляючі штифти Ножична петля
Штифти довжиною 
5 мм і діаметром 3 мм 
дозволяють надійно 
зафіксувати нижню 
петлю стулки до моменту 
закріплення.

Універсальна для лівого 
і правого відчинення. 
Регулювання в ножицях 
на притиск ± 1 мм. 

Фіксатори у фурнітурному пазі Втулка в нижній петлі
Фіксатори у фурнітурному 
пазі для всіх елементів 
стулки дозволяють закрі-
пити елементи фурнітури 
до моменту закріплення 
саморізів і перешкоджають 
їх зміщенню від проектного 
положення в момент закрі-
плення саморізів.

Всередині нижньої петлі 
стулки є втулка  
з фіксатором положення  
із високоміцного полімеру, 
яка перешкоджає 
викручуванню 
регулювального гвинта 
при повороті стулки.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
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Штифт опори верхньої петлі
При з’єднанні з петльою 
ножиць отримує жорстку 
і надійну фіксацію завдяки 
спеціальній втулці 
з високоміцного полімеру, 
що виключає самовільне 
роз’єднання.

Антивандальні цапфи
Грибоподібні цапфи – еле-
менти фурнітури, що мають 
особливу форму, які при 
зачиненні вікна входять 
у зчеплення з антиван-
дальною відповідною 
пластиною на рамі, що 
ускладнює злом вікна.

Запірні пластини
Виконані із стійкого сплаву 
ЦАМ (цинк, алюміній, мідь), 
що гарантує безвідмовну 
роботу протягом 20 тисяч 
циклів відчинень.

Антивандальні пластини
Антивандальні пластини 
в поєднанні з грибопо-
дібними цапфами кутових 
передач і середніх запорів 
дозволяють оснастити 
вікно відповідно до вимог 
базової безпеки.

З’єднання елементів Мікрощілинне провітрювання
Надійне з’єднання 
лінійного подовжувача 
та ножиць з середнім 
запором за допомогою 
саморіза виключає 
їх роз’єднання або 
некоректну роботу.

Дозволяє відчинити 
стулку вікна на 6 мм 
для провітрювання 
приміщення без істотних 
тепловтрат.
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ФУРНІТУРА ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ширина:  300–1520 мм
Висота:    370–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

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

Поворотна стулка

Ширина:  450–2000 мм
Висота:    280–1600 мм

Фрамуга

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

Штульпове вікно з основною  
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

Сучасні дерев’яні вікна поєднують у собі естетичні властивості 
натурального матеріалу, довговічність виробу, високі 
показники звуко- та теплоізоляції дерев’яної конструкції.

Для виготовлення таких вікон використовується міцна  
та зносостійка фурнітура. 

Нові технології дозволяють оснастити дерев’яні віконні 
конструкції фурнітурою з широким спектром функціональності: 
підвищений клас протизламності, посилена петльова 
група для важких стулок, дитяча безпека, мікрощілинне 
провітрювання та інші переваги сучасних віконних технологій. 

В асортименті AXOR представлена фурнітура для дерев’яних 
вікон та дверей на базі лінійки Komfort Line K-3.

Базова
безпека

Максимальна 
вага стулки

130 kg

Безпека
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ДЛЯ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ПРОФІЛЕЙ:

18/8-12/18-9 18/8-12/20-9 24/8-12/18-13

24/8-12/20-13 30/20-12/18-13 30/20-12/20-13

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм
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Запірні пластини

Протизламні елементи

Верхня петля

Нижня петля

Фальцева петля

Запірно-відкидна пластина

10 YEARS
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1 2 Антивандальні пластини в 
поєднанні з грибовидними 
цапфами дозволяють оздобити 
вікно у відповідності до вимог 
базової безпеки, що ускладнює 
злам вікна зловмисниками.

Виготовлені з міцного сплаву 
ZAMAK, що гарантує безвідказну 
роботу протягом 20 тис. циклів 
відчинення.

Запірні пластини Протизламні елементи

Розрахована для стулок  
з максимальною вагою  
до 80 кг. та до 130 кг. 

3 4Врізна петля забезпечує 
надійну фіксацію стулки. 

Верхня петля Нижня петля

5 6 Можливість комплектації як 
стандартною запірно-відкидною 
пластиною, так і  спеціальною –  
для системи First Tilt.

Забезпечує плавне відчинення 
стулки та щільний притиск.  
Діапазони регулювання:  
+/- 2 мм (по висоті),  
+/- 1 мм (на притиск).

Фальцева петля Запірно-відкидна пластина

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
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Безпека та комфорт в одному рішенні

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

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

• Оснащена виключно антивандальними цапфами, фурнітура дозволяє укомплектувати вікно 
у відповідності 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.

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

Плавний 
рух

Щільний 
притиск

Безшумна 
робота 

Підтверджена 
якість 

Комплекс рішень 
для якісного 
та 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.

Базова 
безпека

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

130 kg

Безпека
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Мікрощілинне 
провітрювання 

Антивандальні 
запірні елементи

Мікроліфт–блокіратор

Базова безпека

Ступеневе 
провітрювання

Підвищена 
безпека

Декоративні 
накладки

Замок для 
дитячої 
безпеки

10 YEARS

7

8
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2

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 антиван-
дальними цапфами, що дозво-
ляє 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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Smart сorner connection Нижня петля
Просте та надійне 
з’єднання ножиць 
із середнім запором 
за допомогою спеціальної 
кліпси, що робить монтаж 
більш комфортним. 

Несучий штифт нижньої 
петлі стулки (6х26 мм) 
виготовлений із високо-
міцної сталі і інтегрований 
у корпус петлі для надання 
їй додаткової міцності при 
використанні на важких 
стулках.

Фіксація штифта Ступенева фіксація кута
Відкидання штифта опори 
нижньої петлі на 180°, 
що дозволяє уникнути 
контакту фіксатора біти 
шуруповерта із основою 
штифта при закріпленні 
нижнього саморіза.

Ступенева фіксація кута 
відкидання штифта 
опори нижньої петлі, що 
запобігає довільній зміні 
його положення в процесі 
монтажу.

Ножиці Оптимізація кількості  
виробничих операцій

Використання ножиць 
правого і лівого виконання 
зі збільшеним до 20 мм 
порогом спрацьовування 
інтегрованого доводчика 
стулки.

Ступеневий різ виключає 
необхідність зміщувати 
слайдер на кутовій 
передачі, а надійна 
фіксація елементів 
відбувається за допомогою 
саморіза. 

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
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Втулка в верхній петлі Цапфа в ножицях
Надійна фіксація опори 
верхньої петлі з ножицями 
рами завдяки спеціальній 
втулці із високоміцного 
полімеру, що виключає 
довільне роз’єднання 
елементів. 

Опціональне оснащення 
ножиць запірною 
цапфою, починаючи вже 
із стандартного розміру 
600 мм.

Регулювання нижньої петлі Ступеневе провітрювання
Можливість регулювання 
притиску на нижній 
петлі стулки в діапазоні 
+/- 0,8 мм.

Можливість встановити 
ступеневе провітрювання 
на вже змонтоване вікно.

Фіксатори у фурнітурному пазі Втулка в нижній петлі
Наявність фіксаторів для 
фурнітурного пазу дозво-
ляє попередньо закріпити 
фурнітуру на стулці і за-
побігає ї ї зміщенню від 
проектного положення 
при кінцевій фіксації са-
морізами.

У нижній петлі 
стулки знаходиться 
втулка з фіксатором 
із високоміцного 
полімеру, що запобігає 
викручуванню 
регулювального гвинта 
при повороті стулки.
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Система безпеки для дітей First Tilt

First Tilt (з англійської - «спочатку відкидання») – технологія нового покоління, в якій звична послі-
довність відчинення вікна змінена, а саме: при повороті ручки в горизонтальне положення вікно відки-
дається на провітрювання (положение 1), а у вертикальному положенні - вікно відчиняється повністю 
(навстіж) (положение 2). Дана система має ряд переваг у використанні в порівнянні зі звичною ком-
плектацією металопластикового вікна.

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 
спеціальної 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 нещасних випадків.

Спочатку відкидання,
потім відчинення
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Ширина: 400 - 1520 мм
Висота:   370- 2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

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

Штульпове вікно з основною 
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

Ручка з ключем

Спеціальні деталі віконної фурнітури (антивандальні цапфи і пластини, а також ручка з ключем) здатні 
захистити Ваш будинок від проникнення недосвідчених зломщиків і максимально збільшити час 
злому професіоналами, до прибуття поліції. У системі AXOR First Tilt вже встановлені 2 антивандальні 
точки (цапфи і пластини) і передбачена ручка з ключем. 

Максимальна 
вага стулки

130 kg

Безпека

ЗаблокованоТільки відкиданняВідкидання/Відчинення

Спочатку відкидання,
потім відчинення
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• Конструктив прихованих петель відрізняється від традиційних. Механічні елементи петель повністю 
інтегровані у фальцлюфт (відстань між рамою і фальцем віконної стулки). Візуально вони непомітні, 
як всередині приміщення, так і з боку вулиці. Такий конструктив має ряд переваг: сучасний дизайн 
вікна і додаткові функціональні можливості віконної конструкції. 

• На даний час доступні варіанти комплектації фурнітурної системи Smart Line S+ з прихованими петлями 
для дерев’яних, алюмінієвих та ПВХ конструкцій, що дозволяє виробляти світлопрозорі конструкції  
з різним рівнем зламостійкості.  

• Тільки вікно - і нічого зайвого! Приховані петлі дають можливість створити унікальний дизайн вікна 
і гармонійно поєднувати його з інтер’єром. Відсутність видимих елементів дозволяє вибирати колір 
ламінації вікна без прив’язки до відтінку декоративних накладок.  

• За рахунок використання прихованих петель забезпечується додатковий притиск стулок до рами  
і велика герметичність конструкції.

відкривають нові можливості
ПРИХОВАНІ ПЕТЛІ
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Ширина: 380 - 1520 мм
Висота:   450 - 2390 мм

Поворотно–відкидна стулка

Ширина: 280 - 1520 мм
Висота:   450 - 2390 мм

Поворотна стулка

Ширина: 450- 2000 мм 
Висота:   280 - 1600 мм

Фрамуга

Ширина: 480- 1280 мм  
Висота:   550 - 2390 мм

Штульпове вікно з основною 
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

Завдяки тому, що приховані петлі «заховані» 
 у профілі, зловмисникові до механізму  
в районі петель дістатися вкрай складно. 
Разом з іншими протизламними елементами 
вікна приховані петлі здатні убезпечити 
будинок від непрошених гостей, включаючи 
клас зламостійкості RC2.

Максимальна вага стулки

Максимальний кут 
відчинення

130 kg

Безпека
∠100⁰
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РЕГУЛЮВАННЯ
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ФУРНІТУРА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

Вікна з алюмінієвого профілю – це сучасний різновид віконних 
систем, який набирає все більшої популярності серед різних 
категорій покупців. Така тенденція обумовлена унікальними 
властивостями матеріалу, з якого вони виготовляються. 

Дійсно, переваги алюмінію важко переоцінити. Насамперед, 
це висока міцність і стійкість до зовнішніх чинників, а відповідно 
і більш тривалий термін експлуатації. 

До того ж алюмінієві віконні системи екологічно чисті, адже 
алюміній не містить важких металів і не виділяє під впливом 
ультрафіолетового випромінювання шкідливих речовин. 

Висока жорсткість та одночасна мінімальна вага матеріалу 
роблять їх простими в монтажі і надзвичайно стійкими до 
деформації і зносу в процесі використання. 

Алюмінієвий профіль ідеально підходить для реалізації 
конструкторських рішень при виготовленні вікон нестандартних 
форм та розмірів (великогабаритних віконних систем).  
І нарешті, алюмінієві вікна гармонійно вписуються в дизайн 
як новобудов, виконаних в сучасному стилі, так і старовинних 
будівель, зокрема, завдяки можливості фарбування.

Проте, слід пам’ятати, що лише якісна фурнітура є запорукою 
якості всієї віконної системи. Асортимент AXOR поповнився 
фурнітурою для алюмінієвого профілю з фурнітурним пазом 16 мм.

з фурнітурним пазом 16 мм

W a r r a n
t

y

Доступно в комплектації  
з наступними лінійками:

З прихованою 
петльовою групою

З видимою  
петльовою групою

130 kg 80 kg

Максимальна вага стулки
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Дверні замки

Переваги дверних замків AXOR

В асортименті AXOR INDUSTRY представлені двер-
ні замки Door Line DL. Як і всі продукти торгової марки 
AXOR, дверні замки Door Line DL відрізняються:

• надійністю і довговічністю в роботі всіх  
елементів;

• міцністю високоякісних матеріалів, з яких виго-
товлені всі деталі; 

• унікальним захисним покриттям поверхні,  
що забезпечує високу стійкість до корозії. 

Закритий, повністю сталевий корпус замків AXOR 
Door Line DL створює завершений естетичний вигляд 
конструкції і забезпечує захист всіх його деталей від по-
падання пилу і будівельного сміття в механізм. 

У групі  Door Line DL представлені врізні багатоза-
пірні замки, врізні короткі замки, замки для дверей сан-
вузлів.

• Проста зміна напрямку відкривання дверей;

• Можливість подовження обв’язки; 

• Використання натискних гарнітурів з кріпленням 
на 3 гвинта;

• Індивідуальне брендування;

• Протизламні цапфи;

• Ригель зі сталевими штифтами. 
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Накладка на редуктор приводу
• Реклама бренду виробника СПК
• Простота і надійність монтажу
• Нанесення будь–якої інформації  

за бажанням компанії–партнера

БРЕНДУВАННЯ ВИРОБІВ
Обираючи фурнітуру ТМ AXOR, виробник СПК отримує можливість брендувати готовий виріб завдяки 
нанесенню свого логотипу на накладку редуктора привода. Вона розроблена спеціально для фурнітури 
ТМ AXOR і знаходиться безпосередньо поряд з ручкою, що забезпечує постійний візуальний контакт 
із логотипом виробника коли вікно знаходиться у положенні відчинено/відкинуто.

Переваги логотипу на накладці:
• додає індивідуальність готовому виробу;
• популяризиує бренд виробника і виступає 

своєрідною гарантією якості;
• являється довгостроковою і нестандартною 

рекламою виробника конструкції.

Накладка із ПВХ:

• виготовлена із якісного ПВХ, має високі екс-
плуатаційні характеристики, не деформуєть-
ся, стійка до впливу вологи, а також низьких 
і високих температур;

• легко і надійно кріпиться до фурнітури, 
виключаючи випадковий демонтаж;

• дає можливість вибирати колір накладки 
і наносити кольоровий логотип або контактну 
інформацію.

Накладка із ЦАМ:

• виготовлена із цинк–алюмінієвого сплаву;

• не змінюється під дією зовнішніх факторів;

• накладка відливається вже з готовим 
логотипом;

• накладка, виготовлена із ЦАМ сплаву, надає 
логотипу преміальний вигляд, створюючи 
репутацію надійного виробника якісної 
продукції.

AXOR INDUSTRY пропонує виробникам СПК два види брендованих накладок:

[31]



Працюючи з виробником СПК, ми не обмежуємося продажем фурнітури, а здійснюємо повний 
перед– та післяпродажний супровід партнерів. 

На початку співпраці обов’язковими діями з нашої сторони є технічний аудит виробництва, 2–денне 
навчання співробітників партнера на його території, надання інсталяційного обладнання (шаблони, 
регулювальні ключі, пневматичні гільйотини), програмного забезпечення, повного набору інформаційно–
технічних матеріалів (каталоги, монтажні схеми, тощо), а також оперативної технічної підтримки.

Технічна підтримка
При виробництві та монтажі СПК виникнення технічних питань 
неминуче. Причини цього можуть бути різними, однак, незалежно 
від них, наша служба технічної підтримки готова надати консультації 
з питань монтажу фурнітури і готових виробів та відреагувати 
на запит протягом 24 годин з моменту надходження заявки.

НАШ СВІТ AXOR
AXOR START–UP. 
Спеціальні опції для партнерів.

Логістика
AXOR INDUSTRY організувала свою логістику таким чином, щоб об-
робляти та доставляти замовлення максимально швидко і  вчасно. 
Для цього працює розвинена мережа власних регіональних складів, 
а маршрути формуються таким чином, щоб запропонувати клієнтам 
найбільш оптимальні варіанти доставки. Також ефективно використо-
вується експрес–доставка, у т. ч. доставка невеликими партіями.
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Електронний каталог
Для отримання будь-якої інформації про бренд або продукцію  
в мобільному додатку AXOR реалізований електронний каталог  
з вичерпною інформацією про всі елементи фурнітури для СПК.  
Також в мобільному додатку AXOR, як і на веб-ресурсі  
www.axorindustry.com, у вільному доступі рекламно-інформаційні 
брошури, технічні каталоги, інструкції з монтажу і відеоматеріали.

Маркетингова підтримка
Нами розроблена комплексна програма маркетингової підтримки 
клієнтів. Маркетингові матеріали акцентують увагу на перевагах 
вікон з нашою фурнітурою. Ми надаємо партнерам допомогу  
у проведенні рекламних кампаній, оформленні пунктів продажу, 
підвищенні кваліфікації персоналу шляхом проведення навчальних 
семінарів та тренінгів.

Тренінги та семінари
З огляду на особливості сучасного ринку, розширення можливостей 
для збільшення прибутку передбачає постійне підвищення рівня 
кваліфікації персоналу. Для цього AXOR готовий надати всю необ-
хідну допомогу у вигляді проведення тренінгів і семінарів із спеці-
ально розробленою системою інтенсивного навчання, яка орієнто-
вана на отримання бажаного результату за мінімальний період часу.

Мобільний додаток AXOR
Додаток AXOR – це зручний інструмент для бізнесу віконних 
компаній та їх дилерів, який надає можливість першим 
дізнаватися про новини та новинки AXOR, оперативно зв’язуватися  
з представниками компанії, швидко та зручно завантажувати 
сертифікати, технічну та маркетингову інформацію, а також приймати 
участь в акційних програмах AXOR.
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СЕРТИФІКАТИ

 Сертифікат ift Rosenheim

Протокол випробувань стійкості  
до зламу класу RC 2/RC 2N

 Сертифікат ISO 9001:2015

Гарантийный Сертифікат

 Сертифікат ДСТУ

Диплом Бренд Року

ROSENHE IM

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
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Дізнавайся першим про новини та акції компанії
Скануй QR-коди, накопичуй бали та замовляй цінні подарунки

Завжди тримай під рукою електронний каталог фурнітури у смартфоні
Швидко вирішуй усі питання через форму зворотного зв’язку

ДОДАТОК AXOR
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!



instagram.com/axor_live

facebook.com/AxorIndustry

@ infoaxor@axorindustry.com

+38 067 55–42–777 (Viber) 
тільки для повідомлень


