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ПРОЕКТ





СВІТ МЕБЛЕВОЇ, 
СТОЛЯРНОЇ,  

БУДІВЕЛЬНОЇ  
ФУРНІТУРИ  
ТА СИСТЕМ  

ЕЛЕКТРОННОГО  
ДОСТУПУ



МИ  
ЗНАХОДИМО  

КРАЩІ  
РІШЕННЯ

Hafele є однією з передових  
міжнародних компаній, 
яка спеціалізується  
на меблевій та столярній фурнітурі, 
електронних системах контролю 
доступу та наданні технічних 
рекомендацій у сфері фурнітури.  
Її клієнтами є представники меблевої 
промисловості, дизайнери, дилери 
фурнітури, інвестори, архітектори, 
проектувальники та установи більш 
ніж у 150 країнах. Hafele належить 
ноу-хау у сфері проектування і 
виробництва фурнітури, динамічного 
вдосконалення асортименту 
для різноманітних ринків, зберігання 
на складі понад 100 000 артикулів,  
транспортних послуг і зручного 
для клієнтів оформлення пропозицій  
у друкованих каталогах  
та інтернет-магазинах. 
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ЧОМУ  
DIALOCK?

Двері готельних номерів, головні 
входи, ліфти та ворота гаражів 
можуть відчинятися легко та за 
допомогою лише одного ключа. 
В системі Dialock ключ здатен 
об’єднати в собі такі функції, як 
розрахунок в ресторані, оплату за 
паркування автомобіля та послуги 
в SPA-центрі. Проста та зручна 
електронна система.

КОМФОРТ  
ТА БЕЗПЕКА

Легко та зручно.

Гість отримує електронний ключ Dialock від свого номера на рецепції. Ключ легко виготовляється та 
легко використовується. Ключ від номера генерується безпосередньо вашою системою управління 
готелем HMS і надає гостеві доступ до всіх необхідних зон готелю для повного відчуття усіх вигод: до-
ступ до готельного номера, гаража, ліфта або SPA-центру. Всі ці можливості координуються системою 
Dialock. Ваш готель знаходиться на території гірськолижного курорту? Чудово. Електронні гірськолиж-
ні абонементи також можуть використовуватися як ключ Dialock вашими гостями. Чим більше зручнос-
тей для ваших гостей, тим більше заощаджень для вас!

Прості й водночас потужні та прогресивні технології.

Електронна система контролю доступу Dialock може виконувати різноманітні функції в готелі та забез-
печує як гостям, так і персоналу комфорт та безпеку в режимі 24/7/365. Система Dialock складається з 
електронного ключа Dialock радіочастотної ідентифікації RFID розміром з кредитну картку або іншого 
доступного формату, дверного або настінного терміналу та програмного забезпечення для управління 
доступом і взаємодії з іншими системами. Системою Dialock використовуються прогресивні технології 
в режимі реального часу з дротовим чи бездротовим он-лайн з’єднанням із контролем доступу до го-
тельних номерів та місць загального користування.  

1514
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ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ DIALOCK
Електронна система контролю доступу Dialock забезпечує комфорт,  
безпеку та оптимізовану організацію роботи в готелях. 

Унікальний дизайн
Дверні та настінні термінали Dialock пропонуються з ручками різних покриттів і форм. Це на-
дає можливість обрати унікальний та відповідний дизайн, що поєднуватиметься із загальним 
виглядом та атмосферою готелю. 

Механічне аварійне відкриття
У дверних терміналах Dialock передбачена можливість механічного 
аварійного відкривання ключем. Це означає, що двері також можна 
відчинити без ключа Dialock. Передбачено підвищений захист меха-
нічних ключів та систему реєстрації використання механічних ключів. 

Адміністративна  
система готелю 

HMS

Інтерфейс HMS

Ключ

Меблеве 
блокування

Настінний 
термінал

Дверний 
термінал

Станція 
кодування

Пристрій 
передачі даних

Додаткові зручності: 
Технологія безконтактних  
транспондерів
Dialock – це система контролю доступу, ство-
рена на основі технології пасивних транспон-
дерів (прийомопередавачів) радіочастотної 
ідентифікації RFID. Транспондер (мікрочіп з 
антеною) розташовується на ключі Dialock і 
з’єднується з дверними або настінними термі-
налами за допомогою бездротового зв’язку. 
Безконтактно. Він не потребує власного 
джерела живлення, оскільки отримує енергію 
від електричного поля дверного або настінного 
терміналу. Це є однією з причин, чому система 
Dialock економічно ефективна та гарантовано 
надійна. 

Вибір ручок
Компанія Hafele пропонує ручки 
різного дизайну. Матеріал, 
покриття, форма та колір ручок 
узгоджуються з корпусами, 
розетками та накладками замків 
дверних терміналів. 

Можливість розширення  
та додаткового оснащення 
Dialock – це система, яка може розширюватися розумними 
інвестиційними етапами. Наприклад, від будівлі до будівлі, від зони до 
зони, від поверху до поверху, ззовні всередину або навпаки. Додаткове 
оснащення є низьковитратним завдяки тому, що дверні термінали 
Dialock живляться від акумулятора і не потребують з’єднання за 
допомогою кабелів. 

Модель UМодель G Модель J

Покращена гнучкість та система зв’язку
Електронна система контролю доступу Dialock може конфігуруватися під най-
різноманітніші вимоги і легко прилаштовуватися під вимоги, що постійно зміню-
ються. Вирішальну роль відіграє бажана ефективність застосування. Завдяки 
програмному забезпеченню адміністративної системи готелю HMS дані стосовно 
дат прибуття та від’їзду гостей готелю можуть передаватися безпосередньо на 
ключ Dialock для визначення готельного номера та іншого доступу.

Переваги  
DIALOCK

>  Німецька якість

>  Дотримання норм захисту від шуму

>  Відповідність міжнародним стандартам 

>  Дотримання норм пожежної безпеки 

>  Відповідність стандартам дверей аварійного виходу

>  Тест на безперервне виконання – 200 000 випробувальних циклів

DIALOCK / ЧОМУ DIALOCK?
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Аргументи на користь системи Dialock
Ось чому багато готелів та курортів приймають  
рішення на користь системи Dialock:

>  Оптимальна функціональність у всіх зонах готелю.

>  Максимальне задоволення гостей.

>  Мінімум зусиль для управління.

>  Безпека, що відповідає найвищим вимогам. 

>  Доступ сторонніх осіб без авторизованого ключа 
неможливий. 

>  Технологія транспондерів для безконтактного 
функціонування.

>  Послідовне управління доступом від головного 
входу до вітрини.

>  Зв’язок з усіма поширеними програмами 
адміністративної системи готелю HMS.

>  Доступні інтерфейси для систем готівкового рахунку 
та облікових записів гостей. 

>  Великий вибір дверних ручок різного дизайну.

>  Стандартні формати ключа-картки, а також 
індивідуальні форми ключей, узгоджені із замовником.

>  Першокласні відгуки по всьому світу.

>  Встановлення, розробка програмного забезпечення 
та післяпродажне обслуговування узгоджене між 
господарями готелю, підрядниками та компанією 
Hafele.

>  Просте додаткове оснащення існуючих дверей. 

>  Модернізація може відбуватися без втручання в 
роботу системи. 

>  Dialock підходить до будь-яких дверей або воріт, а 
також дверцят і шухляд меблів. 

>  Всі функціональні можливості готелю можуть при-
водитися в дію одним ключем Dialock. Від головно-
го входу готелю до кавової машини. 

>  Централізоване управління доступу до відчинення 
дверей для гостей, співробітників та зовнішнього 
персоналу.

>  За допомогою макропрограмування можуть бути 
запроваджені вимоги, розраховані на конкретного 
користувача. 

НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ  
З СИСТЕМОЮ DIALOCK
Dialock поєднує в собі багатофункціональність із максимальною зручністю та 
відповідає високим стандартам безпеки. Все це здійснюється за допомогою  
лише одного ключа.  
Система Dialock дозволяє вирішувати різноманітні організаційні завдання, 
наприклад, такі, як контроль доступу, хронометраж часу та розрахунок  
за товари та послуги. 

Широкий спектр організаційних завдань
Dialock вносить функціональність до усіх зон вашого 
готелю. 

Одна система управляє плануванням, кодуванням 
та контролем доступу ключа персоналу та гостей. 
Економічні комплексні рішення забезпечуються 
інтеграцією систем хронометражу, систем безготівкової 
оплати, гостьових, туристичних карток, гірськолижних 
абонементів та ін. 

DIALOCK / ЧОМУ DIALOCK?
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«Молодіжна лабораторія» була розроблена для молоді та молодих душею 
мандрівників. Головне завдання полягало в тому, щоб створити номер, який 
би дозволяв гнучку завантаженість від двох до шести гостей. Номер повинен 
був також забезпечувати простір для групових занять та зони для усамітнення. 
Результатом став багатофункціональний номер, що може однаково  
комфортно функціонувати як номер з шістьма ліжками для студентів  
або, з деякими змінами, може перетворюватися на сімейний номер  
зі спальним місцем для двох дітей та окремим двоспальним ліжком  
для дорослих. 

Сталевий каркас, дверна фурнітура, електронна  
система контролю доступу Dialock, стулки дверей  
і HPL покриття обираються відповідно до ваших вимог, 
замовляються та доставляються однією комплектною 
системою.

Спальні місця розроблені у формі ніш, і кожне оснащене 
висувними шухлядами та шафками, які зачиняються. 
Завдяки чому з’являється багато вільного місця  
для зберігання рюкзаків, валіз, одягу та взуття.  
Блокування та деблокування за допомогою особистого 
ключа Dialock кожного гостя.   

Жалюзійні дверцята ніші забезпечують 
достатньо місця для мобільного телефону, 
ноутбука, фотоапарата та інших цінних речей. 
Dialock гарантує безпеку та приватність. 

Партнери проекту
>  Баварська асоціація німецьких молодіжних хостелів,  

Мюнхен, Німеччина
>  Студенти Мюнхенського університету прикладних наук,  

Німеччина, під керівництвом проф. Рут Берхтольд

Презентації
>  Виставка BAU 2013 Мюнхен | Виставка ITB, Берлін, Німеччина
>  Виставка Interzum, Кельн, Німеччина | Виставковий зал,  

Аеропорт Штутгарт, Німеччина 
>  Виставка Intergastra 2014, Fokus Hotel, Штутгарт, Німеччина

DIALOCK У ДІЇ. 
МОЛОДІЖНИЙ ГУРТОЖИТОК

Безпека та приватність у номері на кілька осіб. Завдяки системі Dialock.

Повністю  
оснащений 
готельний номер

Ліжка, шафи  
та відокремлені зони 
для кожного гостя

Шафка  
біля узголів’я,  
що  
закривається

DIALOCK / ЧОМУ DIALOCK?
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ЗОНИ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна система Dialock 
замикає та відмикає усе в готелі. 
Від головного входу до дверцят 
шаф готельного номера. Від 
шухляди до гардеробної шафки. 
Крім цього, Dialock може також 
використовуватися для оплати 
рахунків у ресторанах,  
а гірськолижний абонемент 
можна застосувати як  
ключ Dialock, вирішуючи 
комплексні мережеві завдання 
відпочинкових комплексів. 
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ГНУЧКА СИСТЕМА
Широкий спектр застосування системи Dialock у готелі.

Система Dialock може конфігуруватися під найрізноманітніші вимоги замовника. Від кількох  
до 1000 номерів – Dialock надзвичайно гнучка система для організації роботи та безпеки. Вона забезпечує 

максимум зручностей для гостей і поєднує мінімальні зусилля з надійною безпекою для персоналу. 

ДИНАМІЧНІ 
ФУНКЦІЇ  

ОНЛАЙН ЧИ 
ОФЛАЙН

РЕЄСТРАЦІЯ
Зв’язок з адміністративною системою готелю HMS.  

Стор. 16

БАГАТОРІВНЕВИЙ ГАРАЖ, ВОРОТА АВТОСТОЯНКИ, ДОСТУП ДО SPA-ЗОН
Управління турнікетами та дверима.  

Стор. 17

ІНТЕГРАЦІЯ В SPA, ГІРСЬКОЛИЖНІ АБОНЕМЕНТИ ТА ІНШІ СИСТЕМИ 
Зв’язок з ресторанами та касовими системами різного виду.  

Стор. 22

ВІД РОЗДЯГАЛЬНІ ДО ВІТРИНИ
Система замикання для гардеробних шафок, шаф для лиж/гольфу, комірок для цінних речей та вітрин. 

Стор. 21

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ – ГОТЕЛЬНІ НОМЕРИ, ОФІСИ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ
Ресторани/бари і службові приміщення.  

Стор. 19

ЛІФТИ
Динамічні засоби програмного забезпечення для інтеграції доступу до ліфтів.  

Стор. 18

ВІД ГОЛОВНОГО ВХОДУ ДО КАВОВОЇ МАШИНИ
Dialock для настінних терміналів у приміщенні та зовні.  Управління правами доступу персоналу. 

Стор. 20

КОНТРОЛЬ ЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
Централізоване управління освітленням та енергоспоживанням у готельних номерах.  

Стор. 23

2524

ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ
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Ключ Dialock генерується вашою системою управління 
готелем HMS за допомогою станції кодування та 
універсального інтерфейсу HMS. Гість готелю 
таким чином отримує надійний ключ радіочастотної 
ідентифікації RFID розміром з кредитну картку або іншого 
формату, який надає йому доступ до готельного номера 
на весь час його перебування в готелі. Ключ Dialock може 
бути запрограмований й на інші опції, такі, як доступ до 
ліфта, SPA-центру або автостоянки. Загублений ключ 
блокується, і  використовується запасний ключ. 

Ви управляєте правами доступу для гостей, 
співробітників та зовнішнього персоналу. Просте 
та централізоване управління за допомогою однієї 
скоординованої системи. За необхідності ви можете 
отримати інформацію про те, який саме ключ одержав 
доступ і куди. Система контролю доступу Dialock гнучка: 
вона може бути розширена в будь-який час, а, отже, 
й здатна рости відповідно до ваших вимог. Можлива 
інтеграція в термінали, планшети та мобільні телефони. 

>  Зв’язок з усіма провідними адміністративними  
сис темами готелів HMS.

>  Швидке заселення та виселення.
>  Можливість права індивідуального доступу.
>  Управління правами доступу для гостей, співробітників 

та зовнішнього персоналу здійснюється окремо.
>  При реєстрації через реєстраційний термінал Hotelomat 

гості можуть отримати ключ Dialock в будь-який час.  

>  Технічні дані – див. стор. 50 / 51.

i

РЕЄСТРАЦІЯ
Зв’язок з адміністративною системою готелю HMS.

DIALOCK / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Безконтактна та проста активація доступу ключем 
системи Dialock: до воріт автостоянки, турнікету SPA-
центру або басейну, а також воріт та входів у приміщення 
із зон загального користування. Усі шлагбауми та 
турнікети працюють та управляються без залучення 
персоналу. Це забезпечує вам та вашим гостям 
додаткову безпеку та комфорт. 

>  Для роботи шлагбаумів, турнікетів або воріт персонал 
не потрібен.

>  Часові обмеження для чинності доступу кожного ключа 
Dialock.

>  Технічні дані – див. стор. 46 / 47.

i

БАГАТОРІВНЕВИЙ ГАРАЖ, 
ВОРОТА АВТОСТОЯНКИ, ДОСТУП ДО SPA-ЗОН
Управління турнікетами та дверима.
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DIALOCK / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Ліфти можуть бути інтегровані до системи контролю 
доступу за допомогою контролю ліфтів Dialock. Ваші 
гості можуть без перешкод їхати на свій поверх, підземну 
стоянку або у SPA-центр. Ви визначаєте поверхи, на 
які дозволено доступ. Сторонні особи не зможуть 
скористатися ліфтом. Опції настінного зчитувача 
допомагають поєднувати відмінний вигляд та відповідну 
безпеку.

>  Контроль доступу до поверхів.
>  Різні моделі настінних зчитувачів  

дизайну Merten, Siedle, Gira або Dialock.

>  Технічні дані – див. стор. 46 / 47.

i

ЛІФТИ
Динамічні засоби програмного забезпечення для інтеграції доступу до ліфтів.

Різні моделі дверних терміналів, що працюють на 
батарейках, доступні для ваших номерів. Обирайте між 
кількома різними варіантами дверних ручок та покриттів. 
Це надає вам можливості унікального дизайну.

Дверні термінали Dialock для номерів мають функцію 
«Не турбувати». При активації цієї функції гостем 
обслуговуючий персонал не може зайти в номер. Функція 
«Не турбувати» автоматично відміняється, як тільки гість 
залишить номер. Дверні термінали Dialock зсередини 
назовні відкриваються механічно, що забезпечує 
відповідну безпеку. Двері також можна відкрити 
механічним ключем за необхідності. Також є можливість 
протоколювання проведених аварійних відкривань на 
вимогу.

>  Різні варіанти.
>  Економне розширення та додаткове оснащення.
>  Реєстрація процесів замикання.
>  Відсутність потреби в дорогому циліндрі та заміні ключа 

у випадку, якщо його загублено.

>  Технічні дані – див. стор. 38-44, 86 / 87.

i

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ – 
ГОТЕЛЬНІ НОМЕРИ, ОФІСИ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ
Ресторани/бари і службові приміщення.
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DIALOCK / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Настінні термінали Dialock особливо застосовуються  
для зовнішніх зон та для дверей, що часто 
використовуються. Вони живляться від електромережі,  
можуть працювати офлайн і онлайн  
та використовуватися для різних видів дверей: 
автоматичних, дверей з електроприводами, 
електричними пристроями багаторазового закривання, 
моторними замками та жалюзійних дверей. Настінний 
термінал може також контролювати користування 
пристроями у вашому готелі, наприклад, кавовими 
машинами або автоматами з продажу легких закусок  
та напоїв.

>  Відмінна надійність для дверей, що часто використову-
ються.

>  Великий вибір.
>  Можливість інтеграції в різні системи, такі, як Siedlo-

Vario.
>  Доступні різні моделі зчитувачів: Dialock, Gira, Merten 

або Siedle.
>  Варіанти для використання у зовнішній зоні.
>  Сертифіковані блоки живлення. 
>  Технічні дані – див. стор. 46 / 47.

i

ВІД ГОЛОВНОГО ВХОДУ ДО КАВОВОЇ МАШИНИ
Dialock для настінних терміналів у приміщенні та ззовні. Управління правами доступу персоналу.

Ключі персоналу надають доступ до відповідних 
готельних номерів, місць публічного доступу та підсобних 
приміщень. Вони також забезпечують здійснення 
контролю за складськими приміщеннями та вітринами 
готелю, а також особистими речами персоналу в 
гардеробних шафках або контроль за зонами їх 
відповідальності таких, як, наприклад, складські 
приміщення ресторанів та барів. За допомогою системи 
Dialock все ідеально скоординовано. Компоненти 
системи замикання Dialock можуть працювати від 
батарей або живитися від електромережі із запасними 
системами на батарейках. Система Dialock також надає 
можливість підключення до систем обліку часу та 
відвідування, а також доступу до кавових машин.

>  Просте застосування для маленьких об’єктів. Переваги: 
менше роботи з управління та легкість в експлуатації.

>  Можливість економного розширення та додаткового 
оснащення.

>  Високі стандарти безпеки.
>  Реєстрація процесів замикання.
>  Відсутність потреби в дорогому циліндрі та заміні ключа 

у випадку, якщо його загублено. 

>  Технічні дані – див. стор. 46-49.

i

ВІД РОЗДЯГАЛЬНІ ДО ВІТРИНИ
Система замикання для гардеробних шафок, шафок для лиж/гольфу, комірок для цінних речей та вітрин.
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DIALOCK / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Система Dialock може набагато більше, ніж «лише» 
зручно відчиняти та зачиняти двері. Ключ Dialock 
забезпечує вільний доступ до SPA-зони на будь-яку 
кількість днів. Або може використовуватися в ресторані 
готелю для зарахування оплати на рахунок готельного 
номера гостя. Гірськолижний абонемент вашого 
гостя також може бути перетворений на ключ Dialock. 
Перевага для гостя: один ключ для SPA, ресторану, 
гірськолижного курорту та готельного номера.  
Перевага для вас: спрощені й централізовані процеси  
та задоволені гості.

>  Великий спектр застосування: можливість інтегрування 
різних послуг з ключем Dialock.

>  Офіційний партнер Skidata: забезпечує взаємодію  
з операторами громадського транспорту, розважальних 
об’єктів, прокату велосипедів і лиж, гірськолижних 
підйомників та багатьма іншими постачальниками 
туристичних послуг.

>  Більше інформації – див. стор. 46 / 47.

i

IНТЕГРАЦІЯ В SPA, ГІРСЬКОЛИЖНІ 
АБОНЕМЕНТИ ТА ІНШІ СИСТЕМИ
Зв’язок з ресторанами та касовими системами різного виду.

Централізоване управління всіма світильниками  
та пристроями, що працюють від електроживлення.  
Після того, як гість зайшов до готельного номера, 
ключ Dialock вставляється в енергозберігаючий 
термінал, і живлення в номері активується. При виході 
з номера картка витягується, живлення вимикається, 
гарантуючи, що всі прилади та світильники вимкнено. 
Енергозберігаючі термінали Dialock допомагають 
мінімізувати споживання енергії. 

>  Централізоване управління всіма пристроями, світиль-
никами та кондиціонерами в готельних номерах.

>  Оптимізує контроль за енергозбереженням.

>  Технічні дані – див. стор. 45-47.

i

КОНТРОЛЬ ЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
Централізоване управління освітленням та енергоспоживанням у готельних номерах.
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ОГЛЯД 
ПРОДУКЦІЇ

Дверні та настінні термінали, 
меблеві замки, компоненти 
програмування та ключі  
Dialock.

34 35
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Merten Siedle Gira

ПРОДУКЦІЯ DIALOCK

ДВЕРНІ ТЕРМІНАЛИ (DT)

Для зручного блокування та деблокування дверей готельних 
номерів і внутрішніх дверей. Живлення від батарей. 

Низьковитратні порівняно з дротовими версіями.  
Легке встановлення. 

НАСТІННІ ТЕРМІНАЛИ (WT)

Ідеальне рішення для дверей, що часто відчиняються, 
автоматичних дверей, турнікетів, ліфтів та торгових апаратів.

МЕБЛЕВІ БЛОКУВАННЯ (LL/EFL)

МЕБЛЕВИЙ ТЕРМІНАЛ (FT)

Зручна безпека вмісту шаф, що закриваються, гардеробних 
шафок, обладнання барів/ресторанів та вітрин.

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМУВАННЯ  
ТА КЛЮЧІ DIALOCK

Просте програмування та кодування ключів Dialock від 
адміністративної системи вашого  готелю HMS за допомогою 

програмного забезпечення Dialock. Пристрій для передачі даних 
використовується для передачі прав доступу та одержання даних 

протоколювання з дверних терміналів.

DT 400 DT 210 DT 100

DIALOCK / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ

DT 600 DT LITE DT 510

WT 500 WT 100 WT 120 / 130 / 140

LL 100 EFL FT 120

Станція кодування /  
Пристрій для передачі даних

Ключі Dialock

Система Dialock пропонує дверні  
і настінні термінали, а також меблеві замки  

різноманітного дизайну та покриттів.  
Також доступні відповідні програмні компоненти  

та різноманітні ключі Dialock з розташуванням  
рекламної інформації на них. 

36 37

НІМЕЦЬКА  
ЯКІСТЬ
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ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 400
З РОЗЕТКОЮ ТА НАКЛАДКОЮ
Великий вибір форм та покриттів дверних ручок. Для дверей готельних номерів та інших внутрішніх дверей.

Просте та елегантне електронне рішення розширює дизайнерські можливості щодо створення специфічних та унікальних 
концептів. Покриття та вид розеток, накладок і ручок пропонуються в різному дизайні.

ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 210
Для прикриття отворів від існуючої дверної фурнітури. Для дверей готельних номерів та інших внутрішніх дверей.

Дверний термінал DT 210 спеціально розроблений для використання в готелях. Рішення для модернізації існуючих систем 
замикання. Прикриває отвори на старих дверях.

Зовнішній модуль Внутрішній модуль

Елегантний
Дверний термінал розроблений 
у такий спосіб, щоб підтримувати 
загальний дизайн стандартних 
розеток/накладок у всій 
будівлі. Покриття накладки 
зчитувача може бути виконане за 
індивідуальним замовленням.

Легкий у використанні
Гість може активувати функцію 
«Не турбувати» зсередини, 
повернувши вороток.

Технічний огляд
>  Низьковитратний  режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  При використанні поворотної заскочки на зовнішньому модулі 

активується функція «Не турбувати».
>  DT 400 Індикація для обслуговуючого персоналу необхідності 

заміни батарейок. Гостеві, таким чином, за цим стежити  
не потрібно. 

>  Можливість використання на вогнезахисних дверях  
та дверях із захистом від диму згідно  
зі стандартом EN 179.

>  Механічне аварійне відкриття з опційним 
протоколюванням процесу.

Зовнішній модуль Внутрішній модуль

Індивідуальний дизайн
Дверний термінал пропонується 
з кількома варіантами покриттів 
та ручок. Дизайн зчитувача може 
виготовлятися за індивідуальним 
замовленням.

Легкий у використанні
Гість може активувати функцію 
«Не турбувати» зсередини, 
повернувши вороток.

Технічний огляд
>  Низьковитратний  режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  При використанні поворотної заскочки на зовнішньому модулі 

активується функція «Не турбувати».
>  Існуючі дірки від свердління та різниця в кольорі старої дверної 

фурнітури приховуються довгою задньою пластиною.
>  DT 210 Індикація для обслуговуючого персоналу необхідності 

заміни батарейок. 

>  Можливість додаткового оснащення до існуючих 
врізних замків DIN.

>  Можливість використання на вогнезахисних дверях та 
дверях із захистом від диму.

>  Механічне аварійне відкриття з опційним 
протоколюванням процесу.
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ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT LITE
Дверний термінал із нержавіючої сталі. Для дверей готельних номерів та внутрішніх дверей.

Функціональний та надійний дверний термінал Dialock DT Lite з нержавіючої сталі спеціально розроблений для вимог готелю. 
Хороший вибір для використання в нових готелях.

DT LITE  
ЯК БАЗОВИЙ  

ТЕРМІНАЛ 
ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
ГОТЕЛЬНИХ  

НОМЕРІВ

Зовнішній модуль Внутрішній модуль

Функціональний 
дверний термінал DT Lite  
з нержавіючої сталі
Елегантний дверний термінал 
прекрасно інтегрується  
до сучасної архітектури  
готелю.

Технічний огляд
>  Низьковитратний  режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  Індикація стану заряду батарейок і необхідності вчасної заміни 

батарейок з низьким зарядом. 
>  Червоні/сині світлодіоди для індикації блокування/деблокування. 

>  Механічне аварійне відчинення. 
>  При використанні поворотної заскочки на зовнішньому 

модулі активується функція «Не турбувати».

ДВЕРНА СИСТЕМА ЄДИНИМ КОМПЛЕКТОМ
Готельні двері індивідуально оснащені для вашого готелю. Усі компоненти доставляються єдиною системою.

Сталевий каркас, дверна фурнітура, електронна система контролю доступу Dialock, стулки дверей та HPL покриття обираються 
відповідно до ваших вимог та доставляються єдиним комплектом. 

1

2

3

4

1 2 3 4

Стулки дверей
Центральна частина.

Дверна  
фурнітура 
та система 
контролю 
доступу
Хороше поєднання.

Сталевий каркас
Ідеальний каркас.

Покриття HLP
Вигляд.
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ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 100
Класична універсальна модель. Для дверей готельних номерів та внутрішніх дверей.

Базова модель DT 100 для дверей готельних номерів та інших внутрішніх дверей виправдала свою ефективність у використанні 
на дверях тисяч готельних номерів. Тонкий пластиковий корпус доступний зі сталевим та золотистим покриттям.

МОЖЛИВІСТЬ 
ПРОСТОГО 

ДООСНАЩЕННЯ

Зовнішній модуль Внутрішній модуль

Класична модель
Тонкий дверний термінал підхо дить 
для будь-яких дверей і про понує 
великий вибір дверних ручок (стан-
дарт DIN). Функція «Не турбувати» 
активується кнопкою в готельному 
номері. Можлива також функція 
залишення дверей конференц-за-
лів постійно відчиненими залежно 
від конфігурації. Окрім того, він 
також може застосовуватися  
з врізними замками відповідно  
до австрійського стандарту.

Технічний огляд
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  Індикація для обслуговуючого персоналу необхідності заміни 

батарейок. Гостеві, таким чином, за цим стежити не потрібно. 
>  Просте дообладнання вже існуючих дверей. 
>  Можливість налаштування автоматичного відчинення дверей  

(у денний час).

>  Можливість використання на вогнезахисних дверях  
та дверях із захистом від диму.

>  Механічне аварійне відкриття.

ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 600
Тонкий дверний термінал привабливого дизайну. Для дверей з вузьким каркасом та внутрішніх дверей.

Модель DT 600 для дверей з вузьким каркасом та внутрішніх дверей елегантного компактного дизайну.  
Доступний у матовому варіанті з нержавіючої сталі з корпусом зчитувача з глянцевого чорного пластику.

ДИЗАЙН 
PHOENIX

Зовнішній модуль Внутрішній модуль

Елегантний та надзвичайно 
тонкий
Інтелектуальний дверний термінал, 
що працює від батарейок, елегант-
ного дизайну для вузьких каркасів  
та внутрішніх дверей. Усі компонен-
ти містяться в середині апаратного 
модуля. Це означає, що розетки 
та накладки або внутрішня довга 
задня пластина можуть викорис-
товуватися зсередини. Варіанти 
для використання у зовнішній зоні 
наявні за замовленням.

Технічний огляд
>  Низьковитратний режим роботи 

завдяки звичайним батарейкам, 
що легко замінюються.

>  DT 600 Індикація для обслуговуючого персоналу 
необхідності заміни батарейок. 
Гостеві, таким чином, за цим стежити не потрібно.

>  Механічне аварійне відчинення.

>  Двері аварійного виходу оснащені врізними замками 
відповідно до стандартів EN 1125 і EN 179.

>  Надзвичайно тонкий (298 х 36 х 22.5 мм), підходить  
для дверних замків із бексетом від 35 мм та відстанню 
від 72 до 92 мм.

>  Сині /червоні світлодіоди для індикації блокування/
деблокування.
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ПРОФІЛЬНИЙ ЦИЛІНДР DT 510 

Електронний профільний циліндр. Для внутрішніх та зовнішніх 
дверей під час реконструкції готелю та для спеціальних зон застосування.

Просте дообладнання дверей, включаючи зовнішні двері. Механічний запірний циліндр легко замінити електронним циліндром Dialock. 
Ідеальне вирішення для готелів під час проведення ремонтних робіт та місць, де інші термінали, що працюють від батарейок, не застосовані. 

Заміняє механічний 
запірний циліндр
Механічний запірний циліндр 
легко замінюється електронним 
циліндром Dialock. Ідеально 
підходить для готелів під час 
реконструкції і при дооснащенні 
додаткових дверей.

Технічний огляд
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  Індикація стану заряду батарейок і необхідності вчасної заміни 

батарейок з низьким зарядом.
>  Підходить для врізних замків DIN.
>  Світлодіоди для індикації блокування/деблокування.

>  Легко закриваються зсередини.
>  Можливість використання на вогнезахисних дверях  

та дверях із захистом від диму.
>  Просте дообладнання вже існуючих дверей

Одинарний циліндр Подвійний циліндр Подвійний циліндр з поворотною заскочкою 

НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT 500

Настінний термінал. Для дверей готельних номерів.

Для нових готелів та реконструйованих об’єктів передбачені не тільки дверні термінали Dialock, а й настінні термінали Dialock. Ці 
термінали встановлюються з блоками живлення, дублюючими системами на батарейках та електронними запірними пристроями. 
Настінні термінали можуть поєднуватися з дверними терміналами Dialock. Термінали можуть працювати в автономному режимі офф-
лайн або в режимі реального часу он-лайн. 

WRU 500 Зовнішній модуль WRU 501 Внутрішній модуль

Зовнішні та внутрішні модулі 
оптимізують споживання  
електроенергії
Комплект складається з двох мо-
ду лів. Настінний термінал для отри-
мання доступу. І внутрішній модуль, 
додатковий блок у готельному номе- 
рі. Внутрішній термінал – це активний 
енергозберігаючий термінал,  
з можливістю розпізна вання гостей 
та персоналу. Сенсор ні кнопки для 
режимів «Не турбувати» та «Прохання 
прибрати номер» також інтегровані. 

Технічний огляд
>  Настінний термінал для готельних номерів.
>  Контрольна панель із світлодіодами для індикації стану  

(зелений = деблокування, червоний = блокування). 
>  Сенсорні кнопки для режимів «Не турбувати»  

та «Прохання прибрати номер». 

>  Індикація режимів «Не турбувати» та «Прохання 
прибрати номер» світлодіодами ззовні та зсередини.

>  Прихований монтаж.
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НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT 100
Настінний термінал. Для внутрішніх та зовнішніх дверей, меблів та гаражних воріт.

Настінний термінал WT 100 зарекомендував себе як стандартний термінал для зовнішніх дверей 
готелів та дверей у зонах з високою відвідуваністю.

НАСТІННІ ТЕРМІНАЛИ WT 120/130/140
Настінні термінали. Для внутрішніх та зовнішніх дверей, меблів та гаражних воріт.

Настінні зчитувачі Dialock сумісні з системними компонентами фірм Merten, Gira та Siedle. 
В результаті поєднання розширених функціональних можливостей Dialock з освітленням, 
системами внутрішнього зв’язку, охоронними системами відеоспостереження CCTV та ін.  
досягається потрібне конструктивне рішення.

Стандартний варіант Dialock

Для зовнішньої зони 
та дверей, що часто 
використовуються
Настінний термінал WT 100 
контролює доступ до вхідних 
дверей, дверей готельних 
номерів та інших дверей, 
управляє шлагбаумами стоянок 
автомобілів, турнікетами та 
службовими входами. Також 
може здійснювати управління 
камерою спостереження.

Технічний огляд
>  Настінний термінал для головного та службових входів.
>  Живлення від електромережі. 
>  Настінний термінал Dialock особливо підходить для зовнішньої 

зони та дверей у зонах з високою відвідуваністю.

>  Активація шлагбаумів на стоянках автомобілів, 
турнікетів, кавових машин та ін.

>  Застосування онлайн та офлайн.

Для зовнішньої зони 
та в зонах з високою 
відвідуваністю
Настінні термінали WT 120, 
WT 130 і WT 140  контролюють 
доступ до вхідних дверей,  
дверей готельних номерів  
та інших дверей, управляють 
шлагбаумами стоянок 
автомобілів, турнікетами та 
службовими входами. Також 
може здійснюватися управління 
камерою спостереження.

Технічний огляд
>  Настінний термінал для головного та службових входів.
>  Живлення від електромережі. 
>  Настінні термінали дизайну Merten, Siedle або Gira для внутрішньої 

і/або зовнішньої зон.
>  Активація шлагбаумів на стоянках автомобілів, турнікетів, кавових 

машин та ін.

>  Застосування он-лайн та офф-лайн.
>  Рамка дизайну Gira доступна в різних варіантах 

кольору з додатковими інформаційними символами 
для готелів

Система System M дизайну 
Merten для внутрішніх дверей, 
меблів та освітлення

Дизайн Siedle для зовнішніх 
дверей і воріт

Рамка Gira Esprit кольору чорного 
скла для внутрішніх і зовнішніх 
дверей, меблів та освітлення
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DIALOCK / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ

БЛОКУЮЧИЙ ЗАМОК ДЛЯ ШАФ LOCKERLOCK LL 100
Блокуючий замок. Для шафок та комірок для зберігання цінних речей.

Блокуючий замок LockerLock LL 100 розроблений для дверцят шаф та гардеробних шафок з дерева, MDF, HDF, 
пластику або скла. Призначений для шаф з сейфовими комірками, шаф роздягалень для гостей та персоналу,  
а також шафок для зберігання лижного інвентаря в камерах схову спорядження або SPA-зонах.

СИСТЕМА МЕБЛЕВИХ ЗАМКІВ EFL 3/3C, FT 120/130
Меблеве блокування та меблевий термінал. Для шухляд столів, тумб,  
шаф, дверцят шаф, вітрин і комірок для зберігання цінних речей.

Поєднання блокуючого пристрою EFL з меблевим терміналом FT означає, що меблі, такі, як шафи, вітрини та розподільчі 
системи, можуть блокуватися і деблокуватися електронним способом. Доступ при цьому контролюється системою Dialock.

Для шафок та комірок для 
зберігання цінних речей
Кнопка натискається 
за допомогою ключа та 
відображає стан блокування 
чи деблокування. Замок 
з живленням від батареї, 
виготовлений з чорного пластику, 
легко модернізується.

Технічний огляд
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним батарейкам, 

що легко замінюються.
>  Контроль стану батарейок: якщо індикатор показує необхідність 

заміни батарейок, то шафу ще можна відкрити, але закрити вже 
неможливо. 

>  Для встановлення на дверях з дерева, MDF або HDF.
>  Функції «Вільний вибір шафи» або «Постійне призначення шафи».

>  Відділення для батарейок захищене від крадіжок 
батарейок із замка.

>  Вбудований годинник реального часу для 
протоколювання усіх процесів.

>  Кабельний інтерфейс для програмування.

Меблеве блокування EFL і 
меблевий термінал FT для 
шаф, вітрин та комірок для 
зберігання цінних речей
Інтелектуальний меблевий 
термінал FT використовується 
для управління меблевими 
блокуваннями EFL при 
використанні в шафах, шафках 
роздягалень, вітринах і сейфових 
комірках. EFL 3 та FT 120 
наведені для прикладу.

Технічний огляд
>  Меблеве блокування EFL для шухляд, шаф, вітрин, шафок 

роздягалень та комірок для зберігання цінних речей. 
>  Живлення від мережі.
>  Не піддається впливу магнітного поля
>  Вмонтований контакт зворотного зв’язку. Опційно: додатковий 

контакт зворотного зв’язку для контролю стану дверей. 

>  EFL замикається автоматично через 3 с.
>  Можлива зміна заводського налаштування тривалості 

відкритого стану з 3 до 120 с. Можливе налаштування 
постійно відкритого стану. 

>  FT 120 додатково з енергоємною акумуляторною 
батареєю (для вбудованого годинника реального часу, 
заряд 6 днів).

FT 120EFL 3
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КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМУВАННЯ
Для програмування ключів Dialock гостей та персоналу.

Ключ системи Dialock кодується для ваших гостей під час реєстрації. Номер кімнати, дата та час реєстрації, інша необхідна 
інформація передається безпосередньо від адміністративної системи готелю HMS через станцію кодування на ключ Dialock. 

КЛЮЧ DIALOCK РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ RFID
Формат кредитної картки.

Ці картки із нанесеними індивідуальними написами під замовлення або рекламною інформацією – стандартний вибір для 
використання гостями. Ключі-бирки (брелоки) часто обирає персонал для зручного розташування на кільці для ключів. Браслети 
та інші формати на замовлення також доступні, що підтримує маркетинговий образ готелю.

Технічний огляд
>  Зв’язок з усіма ведучими адміністративними системами готелю 

HMS. 
>  Програмне забезпечення Dialock, інтерфейс до програм 

управління готелем Universal HMS – інтерфейс до всіх провідних 
HMS.

>  Станція кодування ES 100 для кодування ключів Dialock.  
Опційно: з дисплеєм або без.

>  Пристрій для передачі даних MDU 100 для швидкої та 
зручної конфігурації дверних терміналів.

>  Управління ключами гостей та персоналу.
>  Протоколювання в режимі реального часу.

АДМІНІСТРАТИВНА 
СИСТЕМА  
ГОТЕЛЮ 

HMS

Станція кодування ES 100 для 
кодування ключів Dialock

Пристрій для передачі даних 
MDU 100 для конфігурації 
дверних терміналів 

Термінал Hotelomat для ціло-
добової реєстрації

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРОЕКТИ ТА  

КОМПЛЕКТУЮЧІ 
ЗА ЗАПИТОМ

Формат кредитної картки Формат кредитної картки Ключ-бирка (брелок) Ключ-бирка з браслетом

Розклад. Функціональна.
І маркетингові можливості.
Ключ Dialock є економічно ефективним, стійким до механічного 
зносу і нечутливим до електромагнітних полів. Перевага над 
магнітними картками. 
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ГОТЕЛЬ / ГАРДЕРОБ / ТРИМАЧІ ДЛЯ ОДЯГУ, ЗАХИСНІ СТРИЖНІ

Компанія Hafele пропонує широкий 
асортимент тримачів брюк, краваток  

і ременів. Аксесуари зроблені  
з високоякісних матеріалів, забезпечують 

вашу безпеку і довговічність механізмів.

ШТАНГОТРИМАЧ ЦЕНТРАЛЬНИЙ

опис артикул

цамак хромований, 85-105 мм 802.07.200

ШТАНГА ГАРДЕРОБНА OVA

опис артикул

овальна сталь хромована, 30x15x0,8 мм / 2.5 м 801.03.222

ГАРДЕРОБНИЙ ЛІФТ

опис артикул

навантаження 10 кг, 630 - 1020 мм, нікель 805.20.352

гардеробний ліфт, 10 кг, 770 - 1200 мм, нікель 805.20.356

СИСТЕМА ГАЧКІВ ДЛЯ РЕМЕНІВ

опис артикул

пластик, d=500 мм 807.25.950

пластик, d=432 мм 807.22.951

54
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ВІШАК ДЛЯ ОДЯГУ ТА ШТАНІВ

опис артикул

пластмаса, колір світло-сірий, 400 мм  804.31.518

буковий, 450 мм  804.32.015

ВИСУВНА ГАРДЕРОБНА ШТАНГА-ВІШАЛКА

опис артикул

сталева нікельована, 310 мм 805.01.761

сталева нікельована, 410 мм 805.01.789

ТРИМАЧ ДЛЯ ГАЛСТУКІВ

опис артикул

нікель полірований, довжина 425 мм 807.20.743

нікель полірований, довжина 435 мм  807.29.095

ГАЧОК ДЛЯ ВІШАКІВ ДЛЯ ОДЯГУ

опис артикул

сталь хромована, d=38 мм 842.36.098

Яскраве освітлення  
від Hafele

ОПОРНИЙ ПІДП’ЯТНИК

опис артикул

сталевий нікельований 650.01.158

ПРОФІЛЬ ЗАХИСНИЙ

опис артикул

цамак, колір: нержавіюча сталь, 450 мм, 6 шт. 808.90.091 

ГОТЕЛЬ / ГАРДЕРОБ / ТРИМАЧІ ДЛЯ ОДЯГУ, ЗАХИСНІ СТРИЖНІ
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ГОТЕЛЬ / ГАРДЕРОБ / ПРАСУВАЛЬНІ ДОШКИ

ВБУДОВАНА ПРАСУВАЛЬНА ДОШКА

опис артикул

колір білий 568.60.710

ДОШКА ПРАСУВАЛЬНА ВБУДОВАНА IRONFIX

опис артикул

колір білий 568.66.700 
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ГОТЕЛЬ / ГАРДЕРОБ / СЕЙФИ

СЕЙФ СТАЛЕВИЙ

опис артикул

чорний, 200x405x410 мм, вага 15 кг 836.23.320

СЕЙФ СТАЛЕВИЙ

опис артикул

сірий, H200xW350xD220 мм, вага 8,5 кг 836.23.511

СЕЙФ СТАЛЕВИЙ

опис артикул

колір чорний, 195x345x140 мм, вага 9 кг 836.23.770

колір чорний, 195x400x355 мм, вага 15 кг 836.24.330

колір чорний, 195x400x430 мм, вага 16 кг 836.24.331

СЕЙФ СТАЛЕВИЙ

опис артикул

колір чорний, 200x405x410 мм, вага 15 кг 836.23.350

60
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ГОТЕЛЬ / ГАРДЕРОБ /  СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

ШТАНГА ГАРДЕРОБНА ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013
можливе регулювання яскравості

опис артикул

алюміній, колір: срібний, довжина 2500 мм 833.72.735

БЛОК ЖИВЛЕННЯ

опис артикул

перетворювач статичний 12V/6W 833.74.904

СТРІЧКА LED 2013
можливе регулювання яскравості
світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
монтаж: самоклеюча стрічка, довжина: 5000 мм з 300 LED

опис артикул

пластикова, біла, тепле біле світло, 12V/25W 833.73.337

пластикова, біла, холодне біле світло, 12V/25W 833.73.336

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.071

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ

опис артикул

колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

колір: чорний, 50х57 мм 833.89.048
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МІНІ-БАР

опис артикул

об’єм 40 л, 441х457х566 мм, колір чорний, звичайні двері 536.14.010

об’єм 40 л, 441х457х566 мм, колір чорний, скляні двері 536.14.011

МІНІ-БАР

опис артикул

об’єм 30 л, розмір 441х457х511 мм, колір чорний, звичайні двері 536.14.000

об’єм 30 л, розмір 441х457х511 мм, колір чорний, скляні двері 536.14.001

ГОТЕЛЬ / СПАЛЬНЯ /  МIНI-БАРИ

Прохолоду напоїв  
забезпечить Hafele

64
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ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

з поворотною стрілою, навантаження до 20 кг, 180/180/190° 818.91.920

ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

для розміру екрана 15”-37”, навантаження 27 кг, чорний 817.00.321

ГОТЕЛЬ / СПАЛЬНЯ / ТРИМАЧІ ТЕЛЕВІЗОРА

ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

для плоского екрана, чорний 421.68.301

для плоского екрана, чорний 421.68.302

ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

для плоского екрана, навантаження 65 кг, чорний 421.68.258
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ГОТЕЛЬ / СПАЛЬНЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

СВІТИЛЬНИК LED 2001
можливе регулювання яскравості

опис артикул

колір: срібний, холодне біле світло, 12V/1.7W 833.73.000

колір: білий, холодне біле світло, 12V/1.7W 833.73.100

СВІТИЛЬНИК LED 2018
можливе регулювання яскравості
регулювання яскравості неможливе

опис артикул

колір: срібний, тепле біле світло, 24В/2,5Вт 833.77.000

колір: срібний, тепле біле світло, 24В/2,5Вт 833.77.001

СВІТИЛЬНИК LED 2002
можливе регулювання яскравості

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, холодне біле світло, 12V/1.5W 833.73.200

колір: нержавіюча сталь, тепле біле світло, 12V/1.5W, пластик 833.73.210

СТРІЧКА LED 2015
cвітлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 100 мм
монтаж: самоклеюча стрічка, довжина: 5000 мм з 150 LED

опис артикул

пластикова, біла, тепле біле світло, 12V/36W 833.73.403

пластикова, біла, холодне біле світло, 12V/36W, 5000 мм (150) 833.73.410

пластикова, біла, голубе світло, 12V/36W, 5000 мм (150) 833.73.420

пластикова, біла, червоне світло, 12V/36W, 5000 мм (150) 833.73.430

пластикова, біла, колірна температура RGB, 12V/36W 833.73.450

Оаза спокою та релаксації.  
Це саме те місце, де ми перезаряджаємо 

наші батарейки на наступний день, 
насолоджуємося хорошою книгою  

та відпочиваємо від турбот. 
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ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2015
нижнє кріплення

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 8х17х2500 мм 833.74.729

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2015
врізний

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 11х18х2500 мм  833.74.815

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2015
врізний

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 26х17х2500 мм 833.72.725

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2015
врізний

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 14х28х2500 мм 833.74.812

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2015
врізний

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 19х21х2500 мм 833.74.818

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ

опис артикул

пластиковий, колір: срібний, 24 мм, D13 мм 833.89.074

пластиковий, колір: чорний, 24 мм, D13 мм 833.89.044

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

пластиковий, колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.070

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ

опис артикул

пластик, колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

пластик, колір: чорний, 50х57 мм 833.89.048

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 12 V

опис артикул

12V/15W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.74.900

12V/30W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 28х45х195 мм  833.74.901

12V/60W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 208x56.5x30 мм 833.74.913

ШНУР З ВИЛКОЮ EU 250V

опис артикул

довжина 2000 мм 833.89.002

ГОТЕЛЬ / СПАЛЬНЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ
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Затишок та відпочинок  
від Hafele

ЗАСТОСУВАННЯ 
СИСТЕМИ

LOOX

ГОТЕЛЬ / СПАЛЬНЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ
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ПІДСТАВКА ДЛЯ МИЛА
cерія «Eckig»

опис артикул

покриття латунь хромована полірована 980.60.002

ТРИМАЧ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ
cерія «Eckig»

опис артикул

покриття латунь хромована полірована 980.60.302

ПІДСТАВКА-КОРЗИНКА ДЛЯ МИЛА
cерія «Eckig»

опис артикул

покриття латунь хромована полірована 980.60.012

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ УНІТАЗУ
cерія «Eckig»

опис артикул

покриття латунь хромована полірована 980.60.312

ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / САНТЕХНІЧНІ АКСЕСУАРИ

Головні вимоги до аксесуарів – висока 
надійність і тривалий термін служби. 

Дуже важливо, щоб використовувалися 
міцні матеріали, хороше хромування. 

Компанія Hafele пропонує широкий 
сортимент аксесуарів, зроблених 

відповідно до найвищих  
стандартів якості.
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ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / ФУРНІТУРА ДЛЯ ДУШОВИХ КАБІН, РУЧКИ

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ AQUASYS ПІД КУТОМ 90°
матеріал: латунь хромована, полірована  
90° кут розкриття в обидва боки для прикручування до стіни

опис артикул

навантаження до 30 кг, товщина скла 8-12 мм 981.53.162

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ AQUASYS ПІД КУТОМ 135°
матеріал: латунь хромована полірована  
90° кут розкриття в один бік для прикручування до стіни

опис артикул

навантаження до 30 кг, товщина скла 8-12 мм 981.53.172

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ AQUASYS ПРЯМА
матеріал: латунь хромована, полірована  
90° кут розкриття в обидва боки для прикручування до стіни

опис артикул

навантаження до 30 кг, товщина скла 8-12 мм 981.53.152

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШОВОЇ КАБІНИ ДЛЯ СКЛА 8 мм 180°
матеріал: латунь хромована полірована  

опис артикул

товщина скла 8 мм 981.53.182
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ТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА 8-12 мм 

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, заокруглений 981.53.052

ТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА 8-12 мм

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, 90° прямий 981.53.072

ТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА 8-12 мм

опис артикул

матеріал: полірована, 180° прямий 981.53.082

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ AQUASYS ПІД КУТОМ 135°

опис артикул

матеріал: алюміній хромований, полірована, довжина 1050 мм 981.39.012

ТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА 8-12 мм

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, 90° прямий 981.53.102

РУЧКА-КНОПКА

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, для скла 8-12 мм 981.10.010

РУЧКА-КНОПКА

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, для скла 8-12 мм 981.10.028

РУЧКА-КНОПКА

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, для скла 8-12 мм 981.53.272

РУЧКА-КНОПКА

опис артикул

матеріал: латунь хромована, полірована, для скла 8-12 мм 981.10.038

РУЧКА ДЛЯ ПЛОСКИХ ДВЕРЕЙ

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, полірована, для скла 8 мм 981.10.052

ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / ФУРНІТУРА ДЛЯ ДУШОВИХ КАБІН, РУЧКИ
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ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / УЩІЛЬНЮВАЧІ

УЩІЛЬНЮВАЧ КУТОВИЙ

опис артикул

для скляних дверей, 90°, 8-10 мм, довжина 2170 м 950.06.620

УЩІЛЬНЮВАЧ ЦЕНТРАЛЬНИЙ

опис артикул

для скляних дверей, 180°, 8-10 мм, довжина 2170 м 950.06.590

УЩІЛЬНЮВАЧ КРОМКОВИЙ НАЗЕМНИЙ

опис артикул

для скляних дверей, 8-10 мм, довжина 2170 м 950.06.680

УЩІЛЬНЮВАЧ КРОМКОВИЙ

опис артикул

для скляних дверей, 135°, 8-10 мм, довжина 2170 м 950.06.710
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УЩІЛЬНЮВАЧ PVC

опис артикул

для скляних дверей, прозорий, 8-10 мм, довжина 2170 м 950.06.650

УЩІЛЬНЮВАЧ МАГНІТНИЙ

опис артикул

для скляних дверей, 135°, 8-10 мм, довжина 2000 мм 950.06.540

УЩІЛЬНЮВАЧ PVC З МАГНІТОМ

опис артикул

для скляних дверей, прозорий 180°, 8-10 мм, довжина 2000 мм 950.06.500

УЩІЛЬНЮВАЧ PVC З МАГНІТОМ

опис артикул

для скляних дверей, прозорий 90°, 8-10 мм, довжина 2000мм 950.06.520

Стильно та сучасно  
завдяки Hafele

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ

ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / УЩІЛЬНЮВАЧІ
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СПЕЦІАЛЬНІ  
ВАРІАНТИ НА 
ЗАМОВЛЕННЯ, 
НАПРИКЛАД, 
НІКЕЛЬОВАНА  
ЛАТУНЬ  
«ПІД СТАРОВИНУ»

БІЛЬШ  
ДЕТАЛЬНА  

ІНФОРМАЦІЯ  
НА САЙТІ  

HAFELE.COM

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ДВЕРНИХ РУЧОК
Наскільки зручними можуть бути дверні ручки? Якого вони можуть бути дизайну та форми?  
Чому це важливо в готелях? Які матеріали та покриття підходять для готелів з огляду зручності  
та зовнішнього вигляду? Компанія Hafele пропонує широкий вибір для втілення ваших дизайнерських 
задумів у життя у поєднанні з гарантованою якістю та безпекою. Ось огляд матеріалів  
та покриттів – засобів для створення вашого власного дизайну. 

Форма та покриття.

Дверні ручки доступні різних форм та покриттів. Із зміною покриття або форми ручки змінюється 
вигляд усіх дверей в цілому.

Пряма натискна  
ручка

Пряма форма підтримує 
великий палець при захваті  
та відчиненні.

Зручна ручка  
привабливого дизайну

Заокруглена ручка зручно 
розміщується в долоні.  
Надійна та зручна. 

Надійний  
захват

Ручка заокругленої форми 
забезпечує надійний захват при 
відчиненні без зісковзування. 

Матеріал.
Матеріал визначає вигляд та відчуття ручки в руці. 

Алюміній Нержавіюча сталь Латунь Цинк

Покриття.
Залежно від покриття змінюється вигляд дверних ручок. 

Алюміній, сріблястий Нержавіюча сталь, матова Латунь, хромована, полірована

Латунь, хромована, матова Латунь, полірована Латунь, полірована (PVD)

Латунь, нікельована, «під старовину» Цинковий сплав, хромований, полірований

ВХІД / ДВЕРНІ РУЧКИ
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Дверні ручки повинні бути не лише 
функціональними, а й декоративно 

привабливими. Дверні ручки від компанії 
Hafele є одним з головних атрибутів ваших 

дверей, вони повинні бути і красиві, і 
якісні... Наша дверна фурнітура завжди 

відповідає цим якостям!

ВХІД / ДВЕРНІ РУЧКИ

MONA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.044

Комплект PZ 38 – 42  902.92.044

Комплект WC 38 – 42  902.93.044

MELISSA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.082

Комплект PZ 38 – 42  902.92.082

Комплект WC 38 – 42  902.93.082

SOFEA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.230

Комплект PZ 38 – 42  902.92.230

Комплект WC 38 – 42  902.93.230

SANDRA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.220

Комплект PZ 38 – 42  902.92.220

Комплект WC 38 – 42  902.93.220

SARIA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.240

Комплект PZ 38 – 42  902.92.240

Комплект WC 38 – 42  902.93.240
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ВХІД / ДВЕРНІ РУЧКИ

PHD4178 
комплект ручок 

тип ручки покриття товщина дверей, мм артикул

Комплект CB сталь матова 38 – 55 903.91.192

Комплект PZ сталь матова 38 – 55 903.92.192

Комплект WC сталь матова 38 – 55 903.93.192

Комплект CB сталь полірована 38 – 55 903.91.194

Комплект PZ сталь полірована 38 – 55 903.92.194

Комплект WC сталь полірована 38 – 55 903.93.194

PHD4171 
комплект ручок, нержавіюча сталь, полірована, латунь, вкрита PVD, вогнетривка

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 55 903.91.078

Комплект PZ 38 – 55 903.92.078

Комплект WC 38 – 55 903.93.078

Дверні ручки Hafele –  
функціональність та дизайн

PDH4170 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 55 903.91.076

Комплект PZ 38 – 55 903.92.076

Комплект WC 38 – 55 903.93.076

PDH3103 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм 

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 37 – 46  902.92.892

Комплект PZ 37 – 46  902.91.892

Комплект WC 37 – 46  902.93.892

LOLA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.666

Комплект PZ 38 – 42  902.92.666

Комплект WC 38 – 42  902.93.666

LEILA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, полірована/матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.372

Комплект PZ 38 – 42  902.92.372

Комплект WC 38 – 42  902.93.372

LAURA 
комплект ручок, нержавіюча сталь, полірована/матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект CB 38 – 42  902.91.292

Комплект PZ 38 – 42  902.92.292

Комплект WC 38 – 42  902.93.292
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ВХІДНИЙ ПРОСТІР / ВХІД / ДВЕРНІ РУЧКИ

ADAMO 
ручка для вхідних дверей, нержавіюча сталь, матова

тип ручки артикул

D 30 мм, 80х110х300 мм 903.02.973

D 30 мм, 80х145х350 мм 903.02.983

UDO 
ручка для вхідних дверей, нержавіюча сталь, матова

тип ручки артикул

D 30 мм, 80х145х300 мм 903.00.953

D 30 мм, 80х145х350 мм 903.00.963

GEORGE 
ручка для вхідних дверей, нержавіюча сталь, матова

тип ручки артикул

D 30 мм, 80х300 мм 903.00.853

D 30 мм, 80х350 мм 903.00.863

PADUA 
комплект ручок, матеріал: латунь 

тип ручки покриття товщина дверей, мм артикул

Комплект CB нікел., мат. / хром., полір. 38 – 42 901.81.073

Комплект PZ нікел., мат. / хром., полір. 38 – 42 901.82.073

Комплект WC нікел., мат. / хром., полір. 38 – 42 901.83.073

Комплект CB латунь полірована 38 – 42 901.81.075

Комплект PZ латунь полірована 38 – 42 901.82.075

Комплект WC латунь полірована 38 – 42 901.83.075

LIOBA 
комплект ручок, матеріал: цамак 

тип ручки покриття товщина дверей, мм артикул

Комплект CB латунь полірована  38 – 42 900.91.230

Комплект PZ латунь полірована  38 – 42 900.92.230

Комплект WC латунь полірована  38 – 42 900.93.230

Комплект CB  нікельована матова  38 – 42 900.91.233

Комплект PZ  нікельована матова  38 – 42 900.92.233

Комплект WC  нікельована матова  38 – 42 900.93.233

LISA 
комплект ручок, матеріал: цамак 

тип ручки покриття товщина дверей, мм артикул

Комплект CB латунь полірована 38 – 42 900.91.234

Комплект РС латунь полірована 38 – 42 900.92.234

Комплект WC латунь полірована 38 – 42 900.93.234

Комплект CB нікельована матова 38 – 42 900.91.236

Комплект РС нікельована матова 38 – 42 900.92.236

Комплект WC нікельована матова 38 – 42 900.93.236
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ВХІД / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

Головними вхідних дверей є замки.  
Саме вони забезпечують протизламність 

і надійність. Якість фурнітури Hafele 
підтверджено всіма європейськими 

сертифікатами. Усі елементи фурнітури 
проходять контроль якості 

на етапі виробництва. 

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 PC 
комплект PС, міжосьова відстань 72 мм

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова універсальне 911.02.151

латунь антична універсальне 911.02.451

латунь полірована універсальне 911.02.152

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 PC 
комплект PС, міжосьова відстань 72 мм

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.03.113

латунь полірована праве 911.03.114

нержавіюча сталь матова ліве 911.03.115

латунь полірована праве 911.03.116

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 PC 
комплект PС, міжосьова відстань 72 мм

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.03.638

нержавіюча сталь матова праве 911.03.639

латунь полірована ліве 911.03.640

латунь полірована праве 911.03.641
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ВХІД / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

ЦИЛІНДР ДВОСТОРОННІЙ

розмір А, мм розмір В, мм розмір С, мм артикул

31 31 62 916.22.007

31 35 66 916.22.008

31 40 71 916.22.009

35 35 70 916.22.013

35 40 75 916.22.014

40 40 80 916.22.018

ЦИЛІНДР ПОДВІЙНИЙ
 

розмір А, мм розмір В, мм розмір С, мм артикул

31,5 31,5 63 916.59.007

31,5 31,5 63 916.59.008

ЦИЛІНДР З ЗАКРУТКОЮ

розмір А, мм розмір В, мм розмір С, мм артикул

27 27 54 916.22.401

27 31 58 916.22.402

27 35 54 916.22.403

27 40 67 916.22.404

31 27 48 916.22.405

31 31 62 916.22.406

31 35 66 916.22.407

31 40 41 916.22.408

35 27 62 916.22.409

35 31 66 916.22.410

35 35 70 916.22.411

35 40 75 916.22.412

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.39.007

нержавіюча сталь матова праве 911.39.008

латунь полірована ліве 911.39.009

латунь полірована праве 911.39.010

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.39.023

нержавіюча сталь матова праве 911.39.024

латунь полірована ліве 911.39.026

латунь, полірована  праве 911.39.025

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова універсальне 911.39.013
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ВХІД / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

Технологічний рівень виробництва  
в компанії Hafele дозволяє гарантувати 10 

років безвідмовної експлуатації  
та 100% захист від корозії протягом 

усього терміну експлуатації.

ЗАХИСНИЙ СТОПОР ДВЕРЕЙ

матеріал поверхня артикул

цамак хром полірований 911.59.091

СОБАЧКА СТОПОРНА

матеріал поверхня артикул

цинк колір: латунь 911.59.155

цинк хром полірований 911.59.152

ШПІНГАЛЕТ ВРІЗНИЙ

матеріал поверхня артикул

сталь  матова 911.62.330

латунь полірована 911.62.332

ШПІНГАЛЕТ ВРІЗНИЙ

матеріал поверхня артикул

нержавіюча сталь матова 911.62.335

латунь полірована PVD 911.62.339

ПІДП’ЯТНИК ДЛЯ ПІДЛОГИ

матеріал поверхня артикул

латунь нікельована 911.62.064

латунь яскрава 911.62.065
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ВХІД / ДВЕРНІ ПЕТЛІ

Дверні петлі є найважливішим елементом,
забезпечують функціонування і надійність 

дверей. Високі вимоги до продукції, 
постійне впровадження інновацій 

дозволяють задовольняти 
різні потреби своїх клієнтів. 

Сучасна високоякісна продукція – 
запорука успіху компанії Hafele.

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА 
для дверей вагою <120 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова універсальне 926.90.213

нержавіюча сталь матова універсальне  926.90.290

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА 
для дверей вагою <120 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь полірована універсальне  926.33.102

нержавіюча сталь матова  універсальне  926.90.203

нержавіюча сталь латунь полірована універсальне  926.90.280 

нержавіюча сталь латунь  універсальне  926.90.281

нержавіюча сталь полірована  універсальне  926.33.202

нержавіюча сталь матова  універсальне  926.33.203

нержавіюча сталь матова  універсальне  926.33.403

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою <120 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова універсальне  926.33.503

нержавіюча сталь матова універсальне  926.29.603

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА 
для дверей вагою < 60 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

 нержавіюча сталь матова універсальне  926.22.103
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ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА 3D
для дверей вагою < 105 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

цамак, нікельована матова ліве 927.32.006

цамак, нікельована матова праве 927.32.016

цамак, нікельована полірована ліве 927.32.007

цамак, нікельована полірована праве 927.32.017

цамак, колір: золото полірована ліве 927.32.008

цамак, колір: золото полірована праве 927.32.018

ВХІД / ДВЕРНІ ПЕТЛІ

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 40 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова праве 926.20.003

нержавіюча сталь матова ліве 926.20.103

латунь полірована праве  926.20.080

латунь полірована ліве 926.20.180

ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА РЕГУЛЬОВАНА
для дверей вагою < 60 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

цамак, хромована матова універсальне 927.91.544

цамак, нікельована матова універсальне 927.91.546

цамак, золотиста полірована універсальне 927.91.548

ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА TECTUS TE 640 3D
для дверей вагою < 200 кг

матеріал поверхня кріплення артикул

алюміній колір: нержавіюча сталь універсальне 924.17.404

алюміній  колір: срібний універсальне 924.17.421

алюміній колір: срібний (новий) універсальне 924.17.422

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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ВХІД / ДВЕРНІ ДОВОДЧИКИ

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ
для фальцованих дверей, 2 ланцюги, 
ширина дверного полотна <850 мм, вага дверей <75 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: латунь випробувані для вогнестійких дверей 931.90.428

хромований полірований випробувані для вогнестійких дверей 931.90.422

хромований матовий випробувані для вогнестійких дверей 931.90.424

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 11
ширина дверного полотна <950 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.649

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.659

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 62
ширина дверного полотна <1100 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.20.209

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.20.219

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 92
ширина дверного полотна <1400 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.20.329

колір: срібний лак не застосовується для вогнестійких дверей 931.20.339

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 32
ширина дверного полотна <950 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 120°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.029

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.20.339

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 33
прихований, ширина дв. полотна <1100 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 115°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.039

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.269

ДОВОДЧИК ДВЕРНИЙ DCL 34
ширина дверного полотна <950 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 120°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.049

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.279
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ВХІД / ДВЕРНІ СТОПОРИ

Порогові ущільнювачі компанії 
Hafele забезпечують високий рівень 
шумозахисту. Це ідеальний додаток  
до ущільнювача, який встановлений  

в коробці дверей без порога.

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
40 мм, D 30/38 мм 

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня:  матова 937.52.080

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
23 мм, D 25/31 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня:  матова 937.52.060

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
44х36 мм

опис   артикул

матеріал: латунь, поверхня: нікельована матова 937.40.006

матеріал: латунь, поверхня: хромована полірована 937.40.002

матеріал: латунь, поверхня: полірована  937.40.008

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
38х39 мм

опис   артикул

матеріал: латунь, поверхня: нікельована матова 937.40.106

матеріал: латунь, поверхня: хромована 937.40.102

матеріал: латунь, поверхня: полірована  937.40.108

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
24 мм, D 45 мм

опис  артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова  937.52.070

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ 

опис артикул

матеріал: латунь, 26 мм, D 45 мм, поверхня: хромована матова 937.41.104

латунь, 23 мм, D 52 мм, поверхня: хромована полірована 937.41.102
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ВХІД / ДВЕРНІ СТОПОРИ

НОМЕР БУДИНКУ 
80х120 мм, матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова

номер артикул

«0»  987.21.100

«1»  987.21.110

«2»  987.21.120

«3»  987.21.130

«4»  987.21.140

«5»  987.21.150

«6 / 9»  987.21.160

«7»  987.21.170

«8»  987.21.180

номер артикул

«а»  987.21.200

«b»  987.21.210

«c»  987.21.220

«d»  987.21.230

НОМЕР БУДИНКУ 
80х120 мм, матеріал: латунь, поверхня: полірована PVD

номер артикул

«0»  987.21.108

«1»  987.21.118

«2»  987.21.128

«3»  987.21.138

«4»  987.21.148

«5»  987.21.158

«6 / 9»  987.21.168

«7»  987.21.178

«8»  987.21.188

номер артикул

«а»  987.21.208

«b»  987.21.218

«c»  987.21.228

«d»  987.21.238

СТОПОР ДВЕРНИЙ НАСТІННИЙ 
90 мм

матеріал поверхня артикул

латунь  хромована матова 937.00.804

СТОПОР ДВЕРНИЙ НАСТІННИЙ 
D 25 мм, 78 мм

матеріал поверхня артикул

нержавіюча сталь матова  937.12.100

СТОПОР ДВЕРНИЙ НАСТІННИЙ 
76x16 мм

матеріал поверхня артикул

латунь полірована  937.00.208

ВІЧКО ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
D14 мм

матеріал поверхня артикул

200° вогнетривкий латунь  колір: чорний 959.00.031

200° вогнетривкий латунь  хромована 959.00.032

200° вогнетривкий латунь  полірована   959.00.038

ВІЧКО ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
14 мм, для дверей товщиною до 80 мм 

матеріал поверхня артикул

200° латунь  воронена  959.00.051

200° латунь  хромована  959.00.052

200° латунь  полірована  959.00.058
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РЕЦЕПЦІЯ / ТРИМАЧІ ДИСПЛЕЇВ

Для більшої зручності роботи 
представляємо унікальне вирішення від 

інженерів Hafele – стильна, повністю 
регульована за потрібною висотою і кутом 

нахилу підставка для дисплеїв Ellipta.  
Продукт викликав безліч позитивних 

відгуків у Європі та США і завоював кілька 
престижних нагород.

ОПОРА ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTA
 

опис артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.12.881

ОПОРА ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTA
 

опис артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.969

КРОНШТЕЙН ELLIPTA
для кріплення стріли до стіни

опис артикул

матеріал: алюміній, колір: сірий 818.11.980

ПОВОРОТНА СТРІЛА ELLIPTA М
середня, 5 кг

опис артикул

матеріал: алюміній, колір: сірий 818.11.958

112
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РЕЦЕПЦІЯ / КАБЕЛЬНІ КАНАЛИ, СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

ГНУЧКИЙ КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ
вертикальний у формі спіралі

опис артикул

колір: чорний 631.20.310

колір: сріблястий 631.20.910

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ

опис   артикул

колір: алюміній, діаметр 276x80 мм  631.51.912

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ
для кріплення стріли до стіни, алюмінієвий

опис   артикул

колір: алюміній, діаметр 60 мм  631.35.013

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ
для дроту

опис   артикул

колір: коричневий, діаметр 60 мм  428.96.102

колір: хром., діаметр 60 мм  428.96.202

колір: чорний, діаметр 60 мм  428.96.302

колір: бежевий, діаметр 60 мм  428.96.402

колір: світло-сірий, діаметр 60 мм  428.96.502

колір: білий, діаметр 60 мм  428.96.702

колір: жовтий, діаметр 60 мм  428.96.802

колір: срібний, діаметр 60 мм  428.96.902

СВІТИЛЬНИК LED 2018
12V / 2W, тепле біле світло

опис артикул

колір: срібно-сірий 833.74.100

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ
пластиковий, 24 мм, D 13 мм

опис артикул

колір: чорний 833.89.044

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ LED 12V/15/30W
пластиковий, на 6 виходів зі шнуром 833.89.002 з вилкою EU 250 V 2000 мм

опис артикул

колір: чорний 833.74.902

колір: чорний 833.74.903

Стильний та яскравий  
продукт компанії Hafele
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ГАРДЕРОБ / ГАРДЕРОБНІ АКСЕСУАРИ

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ
 

опис артикул

цинк хромований, матовий 885.05.451

цинк хромований полірований 885.05.251

цамак, коричневий 885.05.151

цамак, золотистий 885.05.851

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ
 

опис артикул

цамак хромований, матовий 885.05.401

цинк хромований, полірований 885.05.201

цамак, коричневий 885.05.101

цамак, золотистий 885.05.801

Зручні та якісні гардеробні аксесуари  
від компанії Hafele.  

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ПОДВІЙНИЙ

опис артикул

колір: алюміній полірований, розмір 42x22x32 мм 845.10.805

колір: алюміній полірований, 49x25x40 мм 845.11.802

колір: алюміній полірований, 60х32х50 мм 845.12.809

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ОДИНАРНИЙ
опис артикул

колір: алюміній, розмір 12x22x30 мм 845.00.809

колір: алюміній, розмір 19x28x38 мм 845.01.806

колір: алюміній, розмір 21x33x40 мм  845.02.803
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ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ОДИНАРНИЙ

опис артикул

алюміній, анод., розмір 17х41х47 мм 842.20.959

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ОДИНАРНИЙ

опис артикул

колір алюмінію, розмір 40х60 мм 842.40.980

нержавіюча сталь, розмір 51х41 мм 843.90.050

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ОДИНАРНИЙ

опис артикул

колір алюмінію, розмір 62х62х85 мм 842.40.950

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ ОДИНАРНИЙ

опис артикул

колір хромований матовий, розмір 26x45x29 мм 844.27.410

цамак хромований полірований, розмір 26х45х29 мм  844.27.210

ГАРДЕРОБ / ГАРДЕРОБНІ АКСЕСУАРИ

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ
 

опис артикул

алюм. анод. 842.01.909

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ
 

опис артикул

алюм. анод. 842.02.906

ГАЧОК ГАРДЕРОБНИЙ
 

опис артикул

колір: алюміній 842.40.900

ПЛАСТИНА НОМЕРНА З ОТВОРОМ ВНИЗУ
40х75мм, самоклеюча (нумерація на замовлення)

опис артикул

нержавіюча сталь, матовий 231.61.010

ПЛАСТИНА НОМЕРНА З ОТВОРОМ ВНИЗУ
40х75мм, самоклеюча (нумерація на замовлення)

опис артикул

алюміній, колір: срібний 231.61.910
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КАМЕРИ СХОВУ / МЕБЛЕВІ ЗАМКИ

Завдяки меблевим замкам від компанії 
Hafele ви завжди зможете залишити   

ваші речі у надійному місці.

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ «SYMO 3000»

опис артикул

покриття нікельоване, тип лівий  232.26.610

замок меблевий правий, 18/22 мм, б.ц., цамак, нікель 232.26.600

ЦИЛІНДР
різні комбінації

опис артикул

матеріал цамак нікельований 210.41.701

РУЧКА ДО ЗАМКА «SYMO»

опис артикул

покриття нікельоване матове, тип лівий 229.83.601

ДСП19 мм, б/кілець R, нікельована матова 229.83.600

ЗАМОК «PICCOLO NOVA»

опис артикул

матеріал цамак, покриття нікельоване, тип лівий 224.64.650

матеріал цамак, покриття нікельоване, тип правий 224.64.600

ВАЖІЛЬНИЙ ЗАМОК «SYMO 3000»
 

опис артикул

універсальний 235.88.600

122
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ШТАНГА

НАПРЯМНА ДЛЯ ШТАНГИ

опис артикул

матеріал цамак, покриття нікельоване 239.75.761

опис артикул

довжина 2000 мм, D=6 мм, покриття нікельоване 226.07.209

штанга 2500 мм, D=6 мм, сталь нікельована 226.07.254

СТОПОР ДО ЗАТИСКУВАЧА

опис артикул

матеріал цамак, покриття нікельоване 226.57.708

ГАЧОК ДЛЯ ЗАМИКАННЯ

опис артикул

матеріал цамак, покриття нікельоване 226.30.761

КАМЕРИ СХОВУ / МЕБЛЕВІ ЗАМКИ

ГОЛОВНИЙ КЛЮЧ «SYMO 3000»
 

опис артикул

HS3 д/однакових комбінацій  210.11.003

HS1 д/однакових комбінацій 210.11.090

МОНТАЖНА ПЛАНКА METALLA А 
 

опис артикул

хрестова 0 мм, під шуруп 311.98.500

хрестова 2 мм, під шуруп 311.98.502

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЕТЛІ METALLA A
без логотипу

опис артикул

сталь нікельована 311.91.510

ПЕТЛЯ METALLA A 110°
шаблон: 48/6 під шуруп

опис артикул

накладна сталь нікельована 311.90.500

півнакладна сталь нікельована 311.90.501

внутрішня сталь нікельована 311.90.502

КІЛЬЦЕ ДЕКОРАТИВНЕ ДЛЯ SYMO
 

опис артикул

сталь, покриття нікельоване, поліроване  219.19.677

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ЗАМКА
 

опис артикул

покриття нікельоване поліроване, розмір 42х25 мм 232.37.991
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РУЧКА
 

опис   артикул

колір: чорний глянцевий, матеріал: сталь 117.31.321

колір: чорний глянцевий, матеріал: сталь 117.31.331

колір: білий, матеріал: сталь  117.31.731

РУЧКА-КНОПКА
 

опис   артикул

колір: хромований, полірований, матеріал: цамак 133.91.200

колір: нікельований, матовий, матеріал: цамак  133.91.600

колір: хромований, матовий, матеріал: цамак 133.91.400

РУЧКА
 

опис   артикул

колір: алюміній, матеріал: цамак   103.33.299

РУЧКА-КНОПКА
 

опис   артикул

чорний матовий, матеріал: цамак  110.35.371

білий матовий, матеріал: цамак  110.35.771

РУЧКА
 

опис   артикул

хромований, полірований, матеріал: цамак 103.84.203

хромований, матовий, матеріал: цамак  103.84.403

КАМЕРИ СХОВУ / МЕБЛЕВІ РУЧКИ

126
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ РУЧКИ

PADUA
латунь хромована матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC 38 – 42 901.82.074

Комплект CB  38 – 42 901.81.074

Комплект WC 38 – 42 901.83.074

PDH
нержавіюча сталь матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC 38 – 42 902.91.076

Комплект CB  38 – 42 902.92.076

Комплект WC 38 – 42 902.93.076

PDH
нержавіюча сталь матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC 38 – 42 902.92.074

Комплект CB  38 – 42 902.91.074

Комплект WC 38 – 42 902.93.074

WERNER
нержавіюча сталь матова, 8мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC 38 – 42 902.92.402

Комплект CB  38 – 42 902.91.402

Комплект WC 38 – 42 902.93.402

Сучасний стиль і витончені форми 
дверних ручок компанії Hafele,  

яка забезпечує не тільки авангардну  
і вишукану обробку, а й гарантію 

тривалої експлуатації.

130
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ РУЧКИ

BODO
нержавіюча сталь, матова

опис артикул

розмір 225 мм 903.03.172

розмір 300 мм 903.03.173

ДЛЯ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ CARLO
нержавіюча сталь, матова

опис артикул

розмір 450 мм 903.03.274

розмір 600 мм 903.03.276

ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ
нержавіюча сталь, матова

опис артикул

розмір 450 мм 903.03.483

розмір 600 мм 903.03.484

STEVEN ДЛЯ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ
нержавіюча сталь, матова, D 25 мм

опис артикул

розмір 75х300 мм 903.00.403

розмір 25х400 мм 903.00.404

розмір 75х500 мм 903.00.405

розмір 25x600 мм 903.00.406

розмір 75х800 мм 903.00.408

розмір 75x1000 мм 903.00.410

розмір 75x1200 мм 903.00.412

розмір 75х1400 мм 903.00.414

розмір 75х1600 мм 903.00.416

Вишуканість та витонченість  
від компанії Hafele

BORDEAUX
нержавіюча сталь матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC 38 – 43 902.92.664

Комплект CB  38 – 43 902.91.664

Комплект WC 38 – 43 902.93.664

PDH
нержавіюча сталь матова, 8 мм

тип ручки товщина дверей, мм артикул

Комплект PC PDH3103 38 – 46 902.92.892

Комплект CB  38 – 46 902.91.892

Комплект PDH3103 WC 38 – 46 902.93.892
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 WC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова універсальне 911.02.155

нержавіюча сталь латунь полірована універсальне 911.02.156

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 PC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.03.113

нержавіюча сталь матова праве 911.03.114

латунь полірована ліве 911.03.115

латунь полірована праве 911.03.116

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 PC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве/праве 911.02.151

нержавіюча сталь латунь полірована ліве/праве 911.02.152

Hafele пропонує широкий асортимент 
петель для міжкімнатних дверей. 

Петлі можуть бути застосовані як для 
невеликих дизайнерських рішень, так і 
для великих проектів. Завдяки простій 

інтеграції, інноваційному дизайну 
і службі протягом багатьох років 

петлі Hafele будуть гідним вибором 
для ваших дверей.

134
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

ЗАМОК-ЗАЩІПКА ВРІЗНИЙ
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве / праве 911.23.370

ЗАМОК РИГЕЛЬНИЙ З РОЛИКОМ PC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

латунь полірована універсальне 911.24.009

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.39.007

нержавіюча сталь матова праве 911.39.008

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К3 WC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова ліве 911.03.219

нержавіюча сталь матова праве 911.03.220

латунь полірована ліве 911.03.221

латунь полірована праве 911.03.222

ЗАМОК ВРІЗНИЙ К2 WC
 

матеріал поверхня кріплення артикул

латунь полірована ліве 911.03.648

латунь полірована праве 911.03.649

ЗАМОК ВРІЗНИЙ РОЛИКОВИЙ
 

матеріал поверхня кріплення артикул

латунь полірована ліве 911.24.003
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ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
8х20х170 мм

матеріал поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова  911.39.013

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
8х20х170 мм

матеріал поверхня кріплення артикул

латунь полірована праве 911.39.025 

латунь полірована ліве 911.39.026

ВІДПОВІДНА ПЛАНКА
8х20х170 мм

матеріал поверхня   артикул

латунь полірована   911.39.012

нержавіюча сталь     911.39.011

ЦИЛІНДР ПОДВІЙНИЙ

матеріал поверхня розмір, мм артикул

латунь нікельована матова 31,5/31,5 916.59.007

латунь нікельована матова 31,5/35,5 916.59.008

ЦИЛІНДР ІЗ ЗАКРУТКОЮ
різне закриття

матеріал поверхня розмір, мм артикул

латунь нікельована 27/27 916.22.401

латунь нікельована 27/31 916.22.402

латунь нікельована 27/35 916.22.403

латунь нікельована 27/40 916.22.404

латунь нікельована 35/40 916.22.405

латунь нікельована 31/31 916.22.406

латунь нікельована 31/35 916.22.407

латунь нікельована 31/40 916.22.408

латунь нікельована 35/27 916.22.409

латунь нікельована 31/31 916.22.410

латунь нікельована 35/35 916.22.411

латунь нікельована 35/40 916.22.412

ЦИЛІНДР ДВОСТОРОННІЙ

матеріал поверхня розмір, мм артикул

латунь нікельована 31/31 916.22.007

латунь нікельована 31/35 916.22.008

латунь нікельована 31/40 916.22.009

латунь нікельована 31/35 916.22.013

латунь нікельована 35/40 916.22.014

латунь нікельована 40/40 916.22.018

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СИСТЕМА ЗАМИКАННЯ

138
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ ПЕТЛІ

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для плоского кріплення

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова цамак 926.22.103

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 120 кг

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь полірована універсальне 926.33.102

нержавіюча сталь матова універсальне 926.90.203

латунь полірована універсальне 926.90.280

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 40 кг

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь матова праве 926.20.403

нержавіюча сталь матова сталь 926.20.503

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 40 кг

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь, матова ліве 926.26.003

нержавіюча сталь, матова праве 926.26.103

140
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ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА TECTUS TE 240, 340, 541 3D

поверхня кріплення артикул

алюміній колір: срібний F1 універсальне 924.17.021

алюміній колір: срібний F2 (новий) універсальне 924.17.022

алюміній колір: нержавіюча сталь універсальне 924.17.004

алюміній колір: нержавіюча сталь універсальне 924.17.104

алюміній колір: срібний F1 універсальне 924.17.121

алюміній колір: срібний F2 (новий) універсальне 924.17.122

алюміній колір: нержавіюча сталь універсальне 924.17.204

алюміній колір: срібний універсальне 924.17.221

алюміній колір: срібний (новий) універсальне 924.17.222

алюміній колір: нержавіюча сталь універсальне 924.19.010

алюміній колір: срібний F1 універсальне 924.19.019

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 100 кг 

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь праве 926.94.403

нержавіюча сталь ліве 926.94.303

ПЕТЛЯ КАРТОЧНА
для дверей вагою < 58 кг

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь, матова універсальне 926.25.803

нержавіюча сталь, полірована універсальне 926.25.880

ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА
для дверей вагою < 50 кг

поверхня кріплення артикул

нержавіюча сталь, матова універсальне 921.07.400

нержавіюча сталь універсальне 927.51.003

ПЕТЛЯ ПРИХОВАНА РЕГУЛЬОВАНА
для дверей вагою < 60 кг 

поверхня кріплення артикул

цамак, хромована матова універсальне 927.91.544

цамак, нікельована матова універсальне 927.91.546

цамак, колір: золотистий, полірована універсальне 927.91.548

Великий асортимент  
для найвибагливіших

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ ПЕТЛІ
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ДОВОДЧИК DCL 51
ширина дверного полотна <1250 мм, вага дверей <100 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.829

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.669

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ ДОВОДЧИКИ

ДОВОДЧИК DCL 110
ширина дверного полотна <950 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.229

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.239

ДОВОДЧИК DCL 16
ширина дверного полотна <1100 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.629

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.639

ДОВОДЧИК DCL 61
ширина дверного полотна <1100 мм, вага дверей <80 кг, кут розкриття: 120°

поверхня захист від вогню і диму артикул

колір: срібний випробувані для вогнестійких дверей 931.84.139

колір: срібний не застосовується для вогнестійких дверей 931.84.119

ДОВОДЧИК ДЛЯ ФАЛЬЦОВАНИХ ДВЕРЕЙ
2 ланцюги, 
ширина дверного полотна <850 мм, вага дверей <50 кг, кут розкриття: 180°

поверхня захист від вогню і диму артикул

латунь не застосовується для вогнестійких дверей 931.90.418

Доводчики Hafele для дверей –  
досконалі механізми,  

що поєднують високу функціональність, 
надійність та сучасний дизайн.

144
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ПОРОГИ

УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ PVC

опис артикул

колір: білий 950.09.540

колір: чорний 950.09.541

колір: темно-коричневий 950.09.542

колір: бежевий 950.09.543

колір: коричневий 950.09.544

УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ PVC
10 мм (25 м)

опис артикул

колір: коричневий 950.10.301

колір: темно-коричневий 950.10.302

колір: чорний 950.10.303

колір: бежевий 950.10.304

колір: прозорий 950.10.306

колір: білий 950.10.307

Компанія Hafele понад чотири 
десятиліття постачає якісні ущільнювачі 

для дерев’яних вікон і дверей,  
що задовольняють найвищі вимоги 

тепло- і звукоізоляції.

146

УЩІЛЬНЮВАЧ DS155
для вхідних дверей, силіконовий

опис артикул

колір: білий 950.07.680

колір: чорний 950.07.681

колір: коричневий 950.07.682

колір: бежевий 950.07.683

колір: сірий 950.07.685

УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ PVC

колір: білий 950.09.550

колір: чорний 950.09.561

колір: темно-коричневий 950.09.562

колір: бежевий 950.09.563



149148

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗІ ЩІТОЧКОЮ
алюміній, латунь, PVC, колір сірий

опис артикул

довжина 583 мм 950.05.100

довжина 708 мм 950.05.101

довжина 833 мм 950.05.102

довжина 958 мм 950.05.103

довжина 1083 мм 950.05.104

довжина 1208 мм 950.05.105

УЩІЛЬНЮВАЧ ВИСУВНИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
алюміній, колір сріблястий, силікон, однобічне спрацьовування

опис артикул

довжина 630 мм 950.05.910

довжина 730 мм 950.05.911

довжина 830 мм 950.05.912

довжина 930 мм 950.05.913

довжина 1030 мм 950.05.914

довжина 1130 мм 950.05.915

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ПОРОГИ

УЩІЛЬНЮВАЧ
для дверей, алюмінієвий /силіконовий, колір: сірий

довжина, характеристика артикул

630 мм 950.05.900

730 мм 950.05.901

830 мм 950.05.902

930 мм 950.05.903

1030 мм 950.05.904

1130 мм 950.05.905

УЩІЛЬНЮВАЧ ВИСУВНИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
алюміній, колір сірий, силікон, з 1-м замикачем

опис артикул

довжина 583 мм 950.05.550

довжина 708 мм 950.05.551

довжина 833 мм 950.05.552

довжина 583 мм 950.05.553

довжина 708 мм 950.05.554

довжина 833 мм 950.05.555

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗІ ЩІТОЧКОЮ
поліамідні волокна, чорний

опис артикул

довжина 1000 мм 950.06.090

довжина 1250 мм 950.06.092

довжина 2000 мм 950.06.093

УЩІЛЬНЮВАЧ ЗІ ЩІТОЧКОЮ
поліамідні волокна, чорний

опис артикул

довжина 1000 мм 950.06.085

довжина 1250 мм 950.06.087

довжина 2000 мм 950.06.088
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВЕРНІ СТОПОРИ

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ
40 мм, D 30/38 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 937.52.080

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ
24 мм, D 45 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 937.52.070

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ
23 мм, D 25/31 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 937.52.060

СТОПОР ДВЕРНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ

опис артикул

матеріал: латунь, поверхня:  хромована матова 937.41.104

матеріал: латунь, поверхня:  хромована полірована 937.41.102

матеріал: латунь, поверхня:  полірована 937.41.108

СТОПОР ДВЕРНИЙ НАСТІННИЙ
D 25мм, 78 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 937.12.100

СТОПОР ДВЕРНИЙ НАСТІННИЙ
90 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 937.12.800
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ

РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА КРУГЛА
D 65 мм, пластмаса

опис артикул

колір: коричневий 571.03.165

колір: білий 571.03.765

РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА
пластмаса

опис   артикул

колір: білий, розмір 130x38  571.55.307

колір: білий, розмір 149x40  571.55.316

колір: білий, розмір 175х41  571.55.334

колір: білий, розмір 68х227  571.55.343

колір: білий, розмір 225x120  571.55.352

колір: коричневий, розмір 175х41  571.55.530

колір: коричневий, розмір 68х227  571.55.549

колір: коричневий, розмір 225x120  571.55.558

КІЛЬЦЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОТВОРУ
D 34 мм, пластмаса

опис артикул

колір: білий 571.29.709

колір: коричневий 571.29.101
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

 З розсувними системами від Hafele 
простір в кімнатах використовується 

повною мірою, є більше місця  
для зберігання, більше індивідуальності 

та функціональності.
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Slido Design 80-M Slido Design 150-U

SLIDO DESIGN 80-M  
НЕВИДИМА ТА НАВІСНА  
СИСТЕМА РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ 

Система Slido 80-M з одного дверного полотна,  
яка відкривається на усю ширину  
та може бути застосована для розсувних дверей  
вагою до 80 кг. Ви можете обрати двері з дерева  
чи скла. Особливо підходить для встановлення 
на плоскій поверхні (підлозі). Для встановлення 
на м’якій поверхні (підлозі) рекомендується також 
використовувати направляючу шину.  
Така фурнітура, як ходові механізми та нижні  
напрямні, з врізанням 10 мм у дверне полотно,  
невидимі та вмонтовані позаду дверного полотна.  
Саме завдяки цьому система виглядає  
ніби навісна.

SLIDO DESIGN 80-М ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ  
ТА СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ
> вага дверного полотна до 80 кг
> ширина дверного полотна від 800-1800 мм
> дверне полотно можна регулювати по висоті
> монтується на стіну
> підходить для твердої та м’якої поверхні (підлоги)
> ходові механізми, нижні направляючі монтуються  
 непомітно у дверне полотно

ПЕРЕВАГИ
> елегантний дизайн дверного полотна з непомітною   
 фурнітурою
> повне відкриття дверей

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання

SLIDO DESIGN 150-U  
СИСТЕМА РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ  
З ХОДОВИМ МЕХАНІЗМОМ У ВИГЛЯДІ  
КОЛА (ПОВНОГО)

Система Slido Design 150-U  
з одним чи двома дверними полотнами 
привертає увагу своїм сучасним виглядом.  
Ходовий механізм у вигляді повного кола 
з нержавіючої сталі – функціональний 
елемент оформлення, який додає ще більше 
вишуканості дизайну. Підходить для дверного 
полотна вагою до 150 кг. Ви можете обрати 
двері з дерева чи скла.

SLIDO DESIGN 150-U ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ  
ТА СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ
> вага дверного полотна до 150 кг
> ширина дверного полотна від 800-1800 мм
> можливе регулювання по висоті +/- 4 мм
> підходить для скляних та дерев’яних дверей
> м’яке закривання дверей за допомогою системи Smuso
> можливий монтаж на стіну та на стелю

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Slido Classic 
40 I – 120 I

SLIDO CLASSIC 40 I – 120 I   
ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ  
СИСТЕМА РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ,  
ЯКА ХОВАЄТЬСЯ У СТІНУ

Система Slido Classic 40 I – 120 I  
з одним чи двома дверними полотнами,  
які при відкриванні ховаються у стіну.  
Slido Classic 40 I – 120 I також доступний  
з системою м’якого закривання Smuso.

SLIDO CLASSIC 40 I – 120 I 
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ДВЕРЕЙ
> монтаж та демонтаж можливий без пошкодження стіни
> мінімальна відстань між дверима та ходовою шиною 2 мм
> вага дверного полотна до 120 кг
> можливі варіанти без демпфера, з одностороннім  
 або двостороннім демпфером
> додаткова функція: «Push-to-open», якщо дверне  
 полотно повністю ховається у стіну

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання

Slido Classic   
40 P – 160 P

SLIDO CLASSIC 40 P – 160 P 
РОЗСУВНА СИСТЕМА З ПРОСТОРИМ 
СПЕКТРОМ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
ДЛЯ ЕЛЕГАНТНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
РІШЕНЬ

Система Slido Classic 40 P – 160 P для легких 
та тяжких дерев’яних дверей. Механізм 
роликів із ковзаючим підшипником гарантує 
тихе, рівномірне та легке ковзання. Сучасний, 
непримітний дизайн – легко інтегрується у 
будь-який стиль приміщення.

SLIDO CLASSIC 40 P – 160 P 
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ АБО СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ
> вага дверного полотна від 40 до 160 кг
> ширина дверного полотна від 600-1800 мм
> дверне полотно можна регулювати по висоті
> монтується на стіну, підходить для скляних  
 та дерев’яних дверей
> можливі варіанти без демпфера, з одностороннім  
 або двостороннім демпфером

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання
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Slido Classic 
Synchro 

40 P – 120 P

SLIDO CLASSIC SYNCHRO 40 P – 120 P 
РОЗСУВНА СИСТЕМА З ПРОСТОРИМ СПЕКТРОМ 
ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
ДЛЯ ЕЛЕГАНТНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ.

Розсувна система для 2-х дерев’яних стулок для 
одночасного симетричного руху.
Система Slido Classic Synchro 40 P – 120 P підходить 
для різної ваги дверного полотна. Високоякісні 
матеріали та обробка забезпечують довгу та якісну 
функціональність навіть при інтенсивному користуванні.

SLIDO CLASSIC SYNCHRO 40 P – 120 P 
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ АБО СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ
> вага дверного полотна від 40 до 120 кг
> ширина дверного полотна від 600-1800 мм
> дверне полотно можна регулювати по висоті
> монтується на стіну, підходить для скляних та дерев’яних дверей

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання

Hawa Variofold 80/H 

HAWA VARIOFOLD 80/H  
СИСТЕМА МЕХАНІЗМІВ 
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ДВЕРЕЙ. 

Система Hawa Variofold 80 / H підходить 
для дверного полотна вагою до 80 кг. Двері 
відчиняються і зачиняються легко, без 
шуму. З метою безпеки система може бути 
обладнана багатозамковими запорами.

HAWA VARIOFOLD 80/H 
СИСТЕМА МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ДВЕРЕЙ
> вага дверного полотна до 80 кг
> максимальне загальне відкриття 6000 мм 
> ширина дверного полотна від 500-900 мм 
> дверне полотно можна регулювати по висоті 
> під час відкривання двері ковзають по напрямній шині,  
 вмонтованій у підлозі 
> кожні другі двері обладнані додатковим регульованим  
 фіксатором, який забезпечує стабільну роботу системи

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
готелі, офіси, приватні помешкання

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / РОЗСУВНІ СИСТЕМИ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВОСТУЛКОВІ СКЛЯНІ ДВЕРІ З ДОВОДЧИКАМИ

ДОВОДЧИК BTS DCL 41
з фіксацією 90°

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 932.84.030

ПЕТЛЯ НИЖНЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.000

ПЕТЛЯ ВЕРХНЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.010

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ПЕТЛІ ВЕРХНЬОЇ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.020

Популярність скляних дверей зростає  
з кожним роком. Фурнітура Hafele  

на сьогодні, безсумнівно,  
одна з кращих для скляних дверей  

на європейському ринку.

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ПЕТЛІ ВЕРХНЬОЇ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.110

162
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ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА КУТОВА ДО ПЕТЛІ ВЕРХНЬОЇ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.030

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СКЛА
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.130

КУТОВИЙ З’ЄДНУВАЧ СКЛО/СКЛО
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.060

З’ЄДНУВАЧ СКЛО/СКЛО/СТІНА
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.140

ЗАМОК-НАКЛАДКА PC
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.400

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ЗАМКА НА СКЛО
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.470

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СКЛА СЕРЕДНЄ
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 981.00.120

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ДВОСТУЛКОВІ СКЛЯНІ ДВЕРІ З ДОВОДЧИКАМИ

Сучасність та комфорт  
від компанії «Hafele»

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / РУЧКИ ДЛЯ ДВОСТУЛКОВИХ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

ЗАМОК-НАКЛАДКА PC
кутовий нижній, 162х51х58 мм

опис  артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 1500 мм 903.03.674

РУЧКИ ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ EMIL

опис  артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 1500 мм 903.03.684

РУЧКА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ BODO
D=19мм

опис  артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 244х225 мм 903.03.182

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 319х300 мм 903.03.183 

РУЧКА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ COSIMO

опис  артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 450 мм 903.03.583

покриття: нержавіюча сталь, матова, розмір 600 мм 903.03.584 
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ФУРНІТУРА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

КОМПЛЕКТ ЗАМКА PC
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.211

ЗАМОК PС

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.504

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ЗАМКА

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.420

КОМПЛЕКТ ВІДПОВІДНОЇ ЧАСТИНИ 
 

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.602

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.422
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ЗАСУВКА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь матова 981.49.910

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ФУРНІТУРА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА «LAURA»
до замка для скляних дверей

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, полірована/матова 902.30.292

РУЧКА «LEILA»
до замка для скляних дверей

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, полірована/матова 902.30.372

РУЧКА «SANDRA»
до замка для скляних дверей

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 902.30.222

РУЧКА «SARA»
до замка для скляних дверей

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 902.30.242

РУЧКА «SOFIA»
до замка для скляних дверей

опис артикул

покриття: нержавіюча сталь, матова 902.30.232

Красива та зручна  
фурнітура «Hafele»

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / АВТОМАТИЧНІ ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ

ВИПАДНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ
для скла 8 мм, одностороннє спрацьовування

опис   артикул

алюміній / силікон / сірий, розмір 708 мм  950.15.401

алюміній / силікон / сірий, розмір 833 мм  950.15.402

алюміній / силікон / сірий, розмір 958 мм  950.15.403

алюміній / силікон / сірий, розмір 1083 мм 950.15.404

алюміній / силікон / сірий, розмір 1208 мм 950.15.405

ВИПАДНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ
для скла 10 мм, одностороннє спрацьовування

опис   артикул

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 708 мм 950.15.441

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 833 мм 950.15.442

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 958 мм 950.15.443

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1083 мм 950.15.444

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1208 мм 950.15.445

ВИПАДНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ
для скла 8 мм, одностороннє спрацьовування

опис   артикул

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 708 мм 950.15.421

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 833 мм 950.15.422

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 958 мм 950.15.423

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1083 мм 950.15.424

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1208 мм 950.15.425

ВИПАДНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ
для скла 10 мм, одностороннє спрацьовування

опис   артикул

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 708 мм 950.15.471

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 833 мм 950.15.472

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 958 мм 950.15.473

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1083 мм 950.15.474

алюміній / силікон / колір: сталь, розмір 1208 мм 950.15.475

Автоматичні пороги від компанії Hafele – 
 це сучасне вирішення проблеми протягів, 

звуко-, димо- та теплоізоляції міжкімнатних 
і вхідних дверей. Вони дозволяють 

повністю закрити щілину між дверима 
та підлогою, не створюючи 

перешкод для руху.
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ТРИМАЧІ ДИСПЛЕЇВ, СИСТЕМНОГО БЛОКУ

ОПОРА ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTA
 

опис   артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.12.881

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.12.883

матеріал: алюміній, колір: сірий  818.11.952

Тримач для плоского дисплея Ellipta  
від Hafele допомагає більш раціонально 

і комфортно організувати робоче 
місце. Ергономічний і стильний дизайн, 

надійність і функціональність роблять 
його незамінним  

у сучасному офісі. 

Порівняно зі звичайними  
комп’ютерними підставками  
нова конструкція  
має ряд переваг:

• економія робочого  
 простору (до 40%)

• зручне регулювання  
 дисплея по висоті

• легкий і плавний  
 поворот в потрібному  
 напрямку
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ПОВОРОТНА СТРІЛА ELLIPTА
5 кг

опис  артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.958

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.903

КРІПЛЕННЯ ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTА
подвійне

опис   артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.965

КРІПЛЕННЯ ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTА

опис   артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.969

ПОВОРОТНА СТРІЛА ELLIPTA
довга, 5 кг

опис   артикул

матеріал: алюміній, колір: срібний 818.11.938

Раціональна організація  
робочого місця від «Hafele»

ОПОРА ТРИМАЧА МОНІТОРА ELLIPTA
 

опис   артикул

матеріал: сталь, колір: алюміній  818.10.990

ТРИМАЧ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРА

опис   артикул

матеріал: сталь, колір: чорний  639.74.300

матеріал: алюміній, колір: срібний 639.74.900

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ТРИМАЧІ ДИСПЛЕЇВ, СИСТЕМНОГО БЛОКУ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / КАБЕЛЬНІ КАНАЛИ

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ / ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПРОВОДУ
пластмаса, D=60 мм

опис артикул

колір: коричневий 428.96.102

колір: хром 428.96.202

колір: чорний 428.96.302

колір: бежевий 428.96.402

колір: світло-сірий 428.96.502

колір: білий 428.96.702

колір: жовтий 428.96.802

колір: срібний 428.96.902

ГНУЧКИЙ КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ
вертикальний у формі спіралі

опис артикул

колір: чорний 631.20.310

колір: срібний 631.20.910

ДЕКОРАТИВНА ЗАГЛУШКА ОТВОРУ ДЛЯ КАБЕЛІВ
2-секційний, D = 80 мм

опис артикул

колір: хромований матовий 631.10.430

колір: сіро-чорний 631.10.330

Ергономіка робочого місця включає в 
себе багато аспектів організації робочого 

простору. Один з аспектів – кабельні 
канали, які дозволяють заховати 

проводи незалежно від складності 
проекту. Компанія Hafele пропонує 

широкий асортимент кабельних каналів  
високої якості

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ

опис   артикул

матеріал: алюміній, розмір 80x80 мм 631.51.911

матеріал: алюміній, розмір 276x80 мм 631.51.912
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / НАСТІЛЬНІ ШТЕПСЕЛЬНІ РОЗЕТКИ

ВИСУВНИЙ БЛОК
з кабелем 2 м, пластик, чорний

опис артикул

на 4 розетки 822.74.330

на 3 розетки + 2 роз’єми RJ45 822.74.331

ВИСУВНИЙ БЛОК
з кабелем 2 м, алюміній, срібний

опис артикул

на 3 розетки  826.66.003

на 4 розетки 826.66.004

ВИСУВНИЙ БЛОК
з кабелем 3 м, пластик, срібний

опис артикул

на 3 розетки  822.74.950

на 3 розетки 822.74.960

на 3 розетки + 2 роз’єми  822.74.955

Настільні штепсельні розетки дозволять 
забезпечити комфортне підключення  

на ваших робочих місцях.  
Електроприлади, які часто 

використовуються, можна підключати, 
не встаючи з робочого місця. Розетки 

можуть комплектуватися електричними  
роз’ємами різних типів, аудіо-, 

відео-, комп’ютерними, телефонними 
роз’ємами, і всі вони розміщені  

на відстані витягнутої руки.
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СТЯЖКИ, ПОЛИЧКОТРИМАЧІ

КОРПУС СТЯЖКИ MINIFIX
без бурта, 12.5 мм, D = 15 мм, товщина деталі 16 мм

опис артикул

матеріал: цинковий без покриття 262.26.033

матеріал: цинковий без покриття 262.26.034

КОНФІРМАТ BASIC
 

опис артикул

6.3х50 мм, SW4 264.53.193

7х50 мм, SW4 264.43.171

7х70 мм, SW4 264.43.293

БОЛТ СТЯЖКИ MINIFIX S200
з пластиковим стержнем, D = 6.5/7.5 мм, глибина свердління 34 мм, різьба 11 мм

опис артикул

матеріал: сталевий без покриття 262.28.670

ДЮБЕЛЬ-ШКАНТ

опис   артикул

матеріал: бук, розмір 6х30 мм   267.82.130

матеріал: бук, розмір 8х30 мм   267.82.230

матеріал: бук, розмір 8x35 мм   267.82.235

Оптимальне співвідношення «ціна-якість».  
Незалежно від того, що Ви хочете 
виробляти – дешеві серійні меблі  

чи складний одиничний виріб –  
з величезного асортименту фірми Hafele 

завжди можна обрати найзручніші  
типи стяжок, що дозволить  

суттєво зекономити.
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СТЯЖКИ, ПОЛИЧКОТРИМАЧІ

ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА
D = 7 мм для отвору D = 5 мм

опис артикул

матеріал: сталь оцинкована 281.41.907

ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛА
D = 4 мм для отвору D = 5 мм

опис артикул

матеріал: пластмаса 282.12.434

ПОЛИЦЕТРИМАЧ
D = 5 мм для отвору D = 6 мм

опис артикул

матеріал: цинк нікельований 282.24.716

ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНИХ ПОЛИЦЬ
з 2-клинковими носиками, вузька опора

опис артикул

матеріал: цинкове лиття 282.24.732

ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНИХ ПОЛИЦЬ
 

опис артикул

матеріал: цинк нікельований 282.24.730

СТЯЖКА КУТОВА
на 1 шуруп 18 мм з кришкою

опис артикул

колір: темно-коричневий 262.56.155

колір: бежевий 262.56.404

колір: білий 262.56.708

СТЯЖКА КУТОВА
на 2 шурупи 44 мм з кришкою

опис артикул

колір: бежевий 262.55.425

Правильний вибір  
дозволить зекономити
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ШАРНІРНІ ПЕТЛІ, ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІДКИДНИХ ФАСАДІВ

ПЕТЛЯ METALLA MINI A ДЛЯ СКЛА 4-6 мм 95°

опис артикул

накладна сталева 311.42.500

півнакладна сталева 311.42.501

внутрішня сталева 311.42.502

МОНТАЖНА ПЛАНКА METALLA MINI А

опис артикул

хрестова 0 мм, під шуруп 311.51.520

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ METALLA MINI ДЛЯ СКЛА

опис артикул

пластикова, колір: алюміній 311.43.200

ПЕТЛЯ METALLA A 110°
шаблон: 48/6, під шуруп

опис артикул

накладна, сталь нікельована 311.90.500

напівнакладна, сталь нікельована 311.90.501

внутрішня, сталь нікельована  311.90.502

МОНТАЖНА ПЛАНКА METALLA А

опис артикул

хрестова 0 мм під шуруп 311.98.500

хрестова 2 мм під шуруп 311.98.501
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ПЕТЛЯ METALLA D SM 110°
 

опис артикул

накладна, сталь нікельована 311.60.505

напівнакладна, сталь нікельована 311.60.506

внутрішня, сталь нікельована  311.60.507

МОНТАЖНА ПЛАНКА METALLA SM 

опис артикул

хрестова 0 мм під шуруп з ексцентриком 311.71.540

хрестова 2 мм під шуруп з ексцентриком 311.71.542

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ШАРНІРНІ ПЕТЛІ, ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІДКИДНИХ СТУЛОК

Фурнітура Hafele –  
якість понад усе

РОЗКЛАДНИЙ СТОПОР «DORANA»

опис артикул

розмір 160 мм, білий, сталь нікельована, тип: правий 365.86.704

розмір 190 мм, білий, сталь нікельована,тип: правий 365.86.722

розмір 190 мм, білий, сталь нікельована, тип: правий 365.86.731

ГАЛЬМІВНИЙ РОЗКЛАДНИЙ СТОПОР 

опис артикул

розмір 200 мм, білий, сталь нікельована 365.40.708

ПІДЙОМНИК DUO STANDARD

опис артикул

для фасадів з деревини або з алюмінієвими рамами 373.66.611

ГАЗОВИЙ АМОРТИЗАТОР

опис артикул

зусилля 60 N, сталь, колір: срібний 373.82.001

зусилля 80 N, сталь, колір: срібний 373.82.002

зусилля 100 N, сталь, колір: срібний 373.82.003

зусилля 120 N, сталь, колір: срібний 373.82.004

зусилля 150 N, сталь, колір: срібний 373.82.005

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / НАПРЯМНІ ДЛЯ ВИСУВНИХ ЯЩИКІВ

НАПРЯМНА РОЛИКОВА 
матеріал: сталь, колір: білий

опис артикул

довжина 250 мм, навантаження 25 кг 423.08.726

довжина 300 мм, навантаження 25 кг 423.08.731

довжина 350 мм, навантаження 25 кг 431.06.737

довжина 400 мм, навантаження 25 кг 423.08.741

довжина 450 мм, навантаження 25 кг 423.08.746

НАПРЯМНА КУЛЬКОВА, ПОВНЕ ВИСУВАННЯ
матеріал: сталь оцинкована

опис артикул

довжина 250 мм, навантаження 30 кг 422.30.925

довжина 300 мм, навантаження 30 кг  422.30.930

довжина 350 мм, навантаження 30 кг  422.30.935

довжина 400 мм, навантаження 30 кг  422.30.940

довжина 450 мм, навантаження 30 кг  422.30.945

довжина 500 мм, навантаження 30 кг  422.30.950

довжина 550 мм, навантаження 30 кг  422.30.955

МЕТАЛБОКС
матеріал: сталь, колір: білий 

опис артикул

довжина 270 мм, Н 86 мм 555.94.927

довжина 300 мм, Н 86 мм  555.94.930

довжина 350 мм, Н 86 мм  555.94.935

довжина 400 мм, Н 86 мм  555.94.940

довжина 450 мм, Н 86 мм  555.94.945

довжина 500 мм, Н 86 мм  555.94.950

довжина 550 мм, Н 86 мм  555.94.955

Основні вимоги сучасного споживача до 
виробників меблів фактично незмінні: 

це якість, доступна ціна, довговічність. 
В епоху повсюдного використання 

висувних ящиків, які дозволяють 
максимально оптимізувати робоче місце 
за рахунок економії корисного простору, 

одними із найосновніших елементів 
меблевої фурнітури є системи висування. 

Компанія Hafele пропонує найширший 
асортимент цього виду фурнітури для 

всіх типів робочих приміщень.
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НАКЛАДНИЙ ЗАМОК ДЛЯ СКЛА 4-8 мм 

опис артикул

матеріал: цамак, покриття: хром  233.20.210

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ ДЛЯ ШУХЛЯД

опис артикул

матеріал: цамак, покриття: хром полірований 232.01.220

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / МЕБЛЕВІ ЗАМКИ

Існує великий вибір технічних засобів  
для замикання меблів. Вирішальний  

чинник правильного вибору –  
ціна та якість. Компанія Hafele  

є провідним постачальником  
замків для офісних меблів. 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОВОРОТНИЙ ЗАМОК
для монтажу в лицьову панель

опис артикул

матеріал: цамак, покриття: хром 234.99.600

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ

опис артикул

тип: правий, покриття: нікельоване 232.26.600

ЦИЛІНДР HS3 

опис артикул

покриття: нікельоване 210.41.701

КІЛЬЦЕ ДЕКОРАТИВНЕ ДЛЯ SYMO

опис артикул

покриття: нікельоване, D19 мм 219.19.677

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА ДО ЗАМКА 

опис артикул

покриття: нікельоване 232.37.991

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / МЕБЛЕВІ ЗАМКИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОВОРОТНИЙ ЗАМОК
для монтажу в бокову стінку корпуса

опис артикул

матеріал: цамак, покриття: хром 237.47.600

Надійність і якість нашої 
продукції перевірена часом

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / ОПОРИ, РОЛИКИ

Сучасні умови життя висувають свої 
вимоги до всіх його аспектів, і фурнітура, 

яка встановлюється в меблі –  
не виняток. Опори, ролики для меблів – 

одні із найважливіших їх елементів. 
Наша компанія пропонує великий вибір 

функціональних і якісних меблевих  
опор та роликів.

ОПОРА-ГВИНТ
матеріал: сталь, пластик чорний

колір артикул

розмір: D47 мм, М10х30 мм 651.01.304

розмір: D47 мм, М10х50  мм 651.01.500

ОПОРА-ГВИНТ 
матеріал: сталь, нікельована

колір артикул

розмір: D30 мм, М10х20 мм 651.02.909

РОЛИК ПОВОРОТНИЙ
матеріал: пластик чорний 

колір артикул

розмір: 38х38 мм, D35 мм; навантажеяня 25 кг 660.07.301

розмір: 42х42 мм, D40 мм; навантажеяня 35 кг  660.07.311

розмір: 42х42 мм, D50 мм; навантажеяня 40 кг  660.07.321

розмір: 10х20 мм, D50 мм; навантажеяня 50 кг  660.07.324

РОЛИК ПОВОРОТНИЙ З ФІКСАЦІЄЮ
матеріал: пластик чорний

колір артикул

розмір: 42х42 мм, D40 мм; навантаження – 35 кг 660.08.311

розмір: D50 мм 660.08.321

розмір: М10х20 мм, D 50 мм; навантаження – 50 кг 660.08.324
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

LOOX – це бренд компанії Hafele, який 
включає в себе широкий асортимент 

світлодіодних систем освітлення меблів. 
Головним компонентом системи є 

інноваційні та потужні драйвери. Простий 
та гнучкий дизайн системи відображено 

в стандартизованій технології Plug & Play, 
завдяки якій світлодіодне освітлення 

легко вмонтувати у меблі як серійного 
виробництва, так і індивідуального. 

Завдяки високим стандартам контролю 
та необхідній сертифікації модульна 

система освітлення Loox визнана  
на міжнародній арені.
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

СВІТИЛЬНИК LED 2002 
> Можливе регулювання яскравості

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, тепле біле світло, 12V/1.5W 833.73.210

СВІТИЛЬНИК LED 2009 
> Яскравість регулюється через RGB мікшер за допомогою пульту ДУ
> За допомогою одного пульту керування можна керувати будь-якою кількістю мікшерів

опис артикул

колір: нержавіюча сталь матова D58 мм, 12V/1.2W RGB 833.73.150

СВІТИЛЬНИК LED 2010 
> Яскравість регулюється через RGB мікшер за допомогою пульту ДУ
> За допомогою одного пульту керування можна керувати будь-якою кількістю мікшерів

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, матова, 52х52мм, 12V/1.7W RGB 833.73.100

СТРІЧКА LED 2015 
> Можливе регулювання яскравості
> Світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 100 мм
> Монтаж: самоклеюча стрічка
> Довжина: 5000 мм з 150 LED

опис артикул

тепле біле світло 3200К, 12V/36W 833.73.403

пластикова біла, холодне біле світло 4000К, 12V/40W  833.73.404

пластикова біла, денне світло 6500К, 12V/36W 833.73.411

СТРІЧКА LED 2013 
> Можливе регулювання яскравості
> Світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
> Монтаж: самоклеюча стрічка
> Довжина: 5000 мм з 300 LED

опис артикул

тепле біле світло 3200К, 12V/25W 833.73.337

пластикова біла, холодне біле світло 4000К, 12V/24W 833.73.336

пластикова біла, денне світло 6500К, 12V/24W 833.73.343

СВІТИЛЬНИК LED 3001 
> Можливе регулювання яскравості
> Отвір d 55 мм
> Врізний алюмінієвий, колір: срібний

опис артикул

холодне біле світло  D65 мм,  24V/1.7W  833.75.000

тепле біле світло, D 65 мм, 24V/1.7W 833.75.010

СВІТИЛЬНИК LED 3002 
> Регулювання яскравості неможливе
> Відстань 40 мм до панелі
> Отвір для монтажу d 105–115 мм
> Врізний алюмінієвий, колір: срібний

опис артикул

холодне біле світло, D127 мм, 24V/4.4W  833.75.020

тепле біле світло, D127 мм, 24V/4.4W  833.75.030

СВІТИЛЬНИК LED 3010 
> Без регулювання яскравості
> Отвір d 60 мм
> Монтажний корпус, срібного кольору

опис артикул

тепле біле світло 3000К,  24В/3.25Вт 833.75.040

холодне біле світло 4000К, 24В/3.25Вт 833.75.041

алюміній, сріблястий анодований, денне світло 6000К, 24В/3.25Вт  833.75.042
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

СТРІЧКА LED 3015 
> Можливе регулювання яскравості
> Світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
> Монтаж: самоклеюча стрічка
> Висока інтенсивність світла
> Довжина: 5000 мм з 600 LED

опис артикул

тепле біле світло 3000К, 24В/75Вт  833.76.080

пластик, колір: білий, тепле біле світло 4000К, 24В/75Вт  833.76.081

пластик, колір: білий, холодне біле світло 6000К, 24В/75Вт 833.76.082

СВІТИЛЬНИК LED 4005 
> Можливе регулювання яскравості
> Комплект з 3 шт.
> Отвір d 28 мм

опис артикул

колір: срібний, тепле біле світло 3000К, 350mA/1W,  833.78.100

СВІТИЛЬНИК LED 4007 
> Можливе регулювання яскравості
> Комплект з 3 шт.
> Отвір d 28 мм

опис артикул

колір: срібний, тепле біле світло 3000К, 350mA/1W 833.78.020

СВІТИЛЬНИК LED 4010 
> Можливе регулювання яскравості
> 1 світильник може бути подовжено на 8 світлодіодних модулів та 4 проміжні вставки

опис артикул

колір: чорний, холодне біле світло 4000К, 350/3W 833.80.010

ЗАСТОСУВАННЯ 
СИСТЕМИ

LOOX
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АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015

опис артикул

колір: срібний, 8х17х2500 мм, нижнє кріплення 833.74.840

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015

опис артикул

колір: срібний, 11х18х2500 мм, врізний матовий 833.74.816

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015 

опис артикул

колір: срібний, 24х18х2500 мм, врізний матовий 833.74.820

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015 

опис артикул

колір: срібний, 19х21х2500 мм, кутовий матовий 833.74.818

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

МІКШЕР RGB З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

опис артикул

матеріал: пластик, колір: білий 833.74.700

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 12 V

опис артикул

потужність 15 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.74.900

потужність 30 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 28х45х195 мм 833.74.901

потужність 60 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 208x56.5x30 мм 833.74.913

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 24 V

опис артикул

потужність 15 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.77.900

потужність 30 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 28х50х165 мм 833.77.901

потужність 60 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 208х56.5.30 мм  833.77.914

LOOX ДРАЙВЕР
постійний струм 350 mA 

опис артикул

потужність 1-4 W, пластиковий, чорний, на 4 виходи 833.80.902

потужність 5-10 W, пластиковий, чорний, на 10 виходів 833.80.903
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ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ
 

опис артикул

колір: чорний 24 мм, D13 мм 833.89.044

колір: срібний 24 мм, D13 мм 833.89.074

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.070

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ
постійна напруга 12 V

опис артикул

колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

колір: чорний, 50х57мм 833.89.048

ПОДОВЖУВАЧ
 

опис артикул

для LED 12V, чорний, 2000 мм 833.74.726

для LED 24V, чорний, 2000 мм 833.77.708

для LED 350mA, чорний, 2000 мм 833.80.706

ЗАСТОСУВАННЯ 
СИСТЕМИ

LOOX

ШНУР З ВИЛКОЮ EU 250V

опис артикул

довжина 2000 мм 833.89.002
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КОМОРА / ТРИМАЧІ ДЛЯ ІНВЕНТАРЯ

ТРИМАЧ ДЛЯ САДОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
матеріал: сталь оцинкована, полірована, ролики: гума біла

опис артикул

на 3 інструменти 520.10.741

на 4 інструменти 520.10.752

на 5 інструментів 520.10.764

ТРИМАЧІ ЩІТОК

опис артикул

колір: білий 520.44.700

ТРИМАЧ РУЧКИ ДЛЯ ЩІТКИ 

опис артикул

матеріал: сталь оцинкована 520.10.008

ТРИМАЧ ДЛЯ ПРИБИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

опис артикул

матеріал: цамак, колір: алюміній матовий 807.69.050

Комора – це зручне місце для зберігання 
невеликого побутового начиння, 

будівельних інструментів тощо. Щоб 
організувати зберігання предметів  

у коморі та перетворити її у зручну кімнату, 
компанія Hafele пропонує широкий 

асортимент функціональної фурнітури.

212
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КОМОРА / ВІДКИДНІ ПІДНІЖКИ, ДРАБИНИ

ДРАБИНА
матеріал: алюміній

опис артикул

довжина 1,6 м 008.70.084

ДРАБИНА ПОДВІЙНА
матеріал: алюміній

опис артикул

довжина 4,8 м 008.70.024

СКЛАДАНА ДРАБИНА

опис артикул

висота 385 мм, ст., колір: білий/сірий 505.04.704
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Ця система оснащення підсобних 
приміщень дуже гнучка і може 

застосовуватися для облаштування 
комор. Різні основні елементи 

можуть комбінуватися один з одним, 
забезпечуючи оптимальне використання 

простору в приміщенні.

КОМОРА / СИСТЕМИ ПОЛИЦЬ

КРОНШТЕЙН

опис артикул

кріплення до стіни, сталь, білий, алюміній 770.10.296

ОПОРА ДЛЯ СТІЙКИ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 400х80х30 мм, сталь, білий алюміній 770.16.281

розмір 500х80х30 мм, сталь, білий алюміній 770.16.282

СТІЙКА «SHOPTEC»

опис артикул

pозмір 2515х60х30х2 мм, сталь, білий 770.16.225

розмір 2915х60х30х2 мм, сталь, білий 770.16.229

ТРУБА ПЕРФОРОВАНА

опис артикул

розмір D 60х2210 мм, білий алюміній 770.10.222

розмір D 60х2610 мм, білий алюміній 770.10.226

216
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ОПОРА ПЕРФОРОВАНА

опис артикул

L=330 мм, для стійок, сталь, білий алюміній 770.10.281

ОПОРА-ГВИНТ

опис артикул

розмір D=30 мм, М10х20 мм, сталь, нікельований 651.02.909

КРОНШТЕЙН

опис артикул

для кріплення до стіни, 50-75 мм 770.10.291

ОПОРА-ГВИНТ

опис артикул

розмір D=47 мм, М10х50 мм, сталь, пластик чорний 651.01.500

КОМОРА / СИСТЕМИ ПОЛИЦЬ

РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ

опис артикул

pозмір М10х75 мм, сталь, білий 637.01.717

КОНСОЛЬ БЕЗ ПРИКРУЧУВАННЯ

опис артикул

розмір 300 мм, білий алюміній 770.60.530

розмір 400 мм, білий алюміній 772.60.540

КОНСОЛЬ З НАХИЛОМ

опис артикул

розмір 400 мм, з кульк., сталь хромована 772.70.240

КОШИК

опис артикул

розмір 800х350 мм, 20 кг, сталь, білий алюміній 770.33.520

Надійна система  
облаштування комор

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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КОНСОЛЬ

опис артикул

розмір 100х75х30 мм, навантаження 36 кг/пара, колір білий 287.30.110

розмір 125х100х34 мм, навантаження 40 кг/пара, білий 287.30.119

розмір 150х125х34 мм, навантаження 40 кг/пара, білий 287.30.128

розмір 200х150х36 мм, навантаження 50 кг/пара, білий 287.30.146

розмір 250х200х42 мм, навантаження 50 кг/пара, білий 287.30.164

розмір 300х250х46 мм, навантаження 60 кг/пара, білий 287.30.173

розмір 350х300х47 мм, навантаження 70 кг/пара, білий 287.30.182

розмір 100х75х30 мм, навантаження 36 кг/пара, коричневий 287.30.208

розмір 125х100х34 мм, навантаження 40 кг/пара, коричневий 287.30.217

розмір 150х125х34 мм, навантаження 40 кг/пара, коричневий 287.30.226

розмір 200х150х36 мм, навантаження 50 кг/пара, коричневий 287.30.244

розмір 250х200х42 мм, навантаження 50 кг/пара, коричневий 287.30.262

розмір 300х250х46 мм, навантаження 60 кг/пара, коричневий 287.30.271

розмір 350х300х47 мм, навантаження 70 кг/пара, коричневий 287.30.290

КОНСОЛЬ ВІДКИДНА

опис артикул

розмір 210 мм, вертикальне кріплення, 50 кг/пара, колір коричневий 287.40.203

розмір 200x210 мм, колір білий 287.40.105

КОНСОЛЬ ВІДКИДНА 

опис артикул

розмір 250 мм, верт. кріплення, 40 кг/пара 287.41.906

розмір 380 мм, верт. кріплення, 40 кг/пара 287.41.915

КОМОРА / КОНСОЛІ

220
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профілі для сантехнічних перегородок 224 

опори та петлі для сантехнічних перегородок  226

сантехнічні аксесуари  228

WC-ПРОСТІР

49
ПРОФІЛІ ДЛЯ 

САНТЕХНІЧНИХ 
ПЕРЕГОРОДОК

ПРОПОНУЄ 50
ОПОРИ ТА ПЕТЛІ  

ДЛЯ САНТЕХНІЧНИХ 
ПЕРЕГОРОДОК

51
САНТЕХНІЧНІ  
АКСЕСУАРИ
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WC / ПРОФІЛІ ДЛЯ САНТЕХНІЧНИХ ПЕРЕГОРОДОК

Сучасні тенденції будівництва  
та організації інтер’єрів поширюються  

і на туалетні кімнати. 
Основні вимоги до сантехнічних 
перегородок – якість, простота 
складання і невисока вартість. 

В асортименті компанії Hafele 
представлені алюмінієві профілі  

з високоякісним анодним покриттям.

ПРОФІЛЬ ВЕРХНІЙ

опис артикул

алюм. срібляст. анодов., довжина 6000 мм 980.79.756

НАСТІННИЙ З’ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

опис артикул

алюм. срібляст. анодов., довжина 6000 мм 980.79.796

ДВЕРНИЙ УПОРНИЙ ПРОФІЛЬ

опис артикул

алюм. срібляст. анодов., довжина 6000 мм 980.79.716

КУТОВИЙ З’ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

опис артикул

алюм. срібляст. анодов., довжина 6000 мм 980.79.736

224
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ПЕТЛЯ КАРТКОВА З САМОЗАКРИТТЯМ

опис артикул

ліва, алюміній, колір: срібний 980.79.161

права, алюміній, колір: срібний 980.79.171

ПЕТЛЯ КАРТКОВА

опис артикул

ліва, алюміній, колір: срібний 980.79.121

права, алюміній, колір: срібний 980.79.131

НИЖНЯ ОПОРА

опис артикул

сталь колір., алюм. 980.79.401

ВІДПОВІДНА ЧАСТИНА

опис артикул

алюмінієва, колір: срібний 980.79.801

Перегородки Hafele 
монтуються просто

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ

WC / ОПОРИ ТА ПЕТЛІ ДЛЯ САНТЕХНІЧНИХ ПЕРЕГОРОДОК
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ТРИМАЧ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ
серія «Classic»

опис артикул

покриття: латунь хромована полірована 980.62.302

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ УНІТАЗУ
серія «Classic»

опис артикул

покриття: латунь хромована полірована 980.62.312

ПІДСТАВКА ДЛЯ МИЛА
серія «Classic»

опис артикул

покриття: латунь хромована полірована 980.62.002

ДОЗАТОР ДЛЯ РІДКОГО МИЛА
серія «Classic»

опис артикул

покриття: латунь хромована полірована 980.62.042

ГОТЕЛЬ / ДУШОВА / САНТЕХНІЧНІ АКСЕСУАРИ

СУЧАСНИЙ 
ДИЗАЙН, 
ВИСОКІ 

СТАНДАРТИ

ПІДСТАВКА-КОРЗИНКА ДЛЯ МИЛА
серія «Classic»

опис артикул

покриття латунь хромована полірована 980.62.012
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вставки для інструментів, сміттєзбірники 232

тримачі телевізора  236

напрямні 238 

чотиришарнірні петлі  240

підйомники 242

система висувних ящиків PHARMA-ORG  246

світлодіодне підсвічування 248 

МЕДИЧНИЙ 
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ВСТАВКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, 

СМІТТЄЗБІРНИКИ

53
ТРИМАЧІ ТЕЛЕВІЗОРА

55
ЧОТИРИШАРНІРНІ ПЕТЛІ

56
ПІДЙОМНИКИ

58
СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

57
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ВИСУВНИХ ЯЩИКІВ 
PHARMA-ORG

ПРОПОНУЄ
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МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / ВСТАВКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, СМІТТЄЗБІРНИКИ

ЯЩИК ВИСУВНИЙ VARIANT-D+D

опис артикул

сталь з покриттям з біл.пластм., 462х38 мм, з амортизатором 429.45.700

сталь з покриттям з біл.пластм., 462х90 мм, з амортизатором 429.45.710

сталь з покриттям з біл.пластм., 462/160 мм, з амортизатором 429.45.720

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір білий, 4 секції, 411x310x28 мм 429.35.700

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір білий, 411x310x28 мм 429.35.701

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір бліий, 9 секцій, 411x310x28 мм 429.35.702

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір бліий, 1 секція, 411x310x85 мм 429.35.720

232
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СМІТТЄЗБІРНИК

опис артикул

матеріал: пластмаса, колір білий 502.63.726

матеріал: пластмаса, колір білий 502.00.741

Бездоганний порядок  
завдяки «Hafele»

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір бліий, 4 секції, 411x310x85 мм 429.35.721

ТРИМАЧ ДЛЯ ФАЙЛІВ MOOVIT

опис артикул

колір сірий, довжина 300 мм 427.72.200

колір сірий, довжина 350 мм 427.72.202

колір сірий, довжина 400 мм 427.72.203

колір сірий, довжина 450 мм 427.72.204

колір сірий, довжина 500мм 427.72.205

колір сірий, довжина 650 мм 427.72.208

ЯЩИК ДЛЯ КАРТОТЕКИ

опис артикул

колір чорний, для формату А 4, сталь 428.14.317

колір чорний, для формату А 5, сталь  428.15.314

ВСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

опис артикул

колір бліий, 1 секція, 411x310x155 мм 429.35.730

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / ВСТАВКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, СМІТТЄЗБІРНИКИ
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ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

з поворотною стрілою, навантаж. до 20 кг, 180/180/190° 818.91.920

ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

для розміру екрана 15”-37”, навантаження 27 кг, чорний 817.00.321

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / ТРИМАЧІ ТЕЛЕВІЗОРА

ТРИМАЧ ТЕЛЕВІЗОРА

опис артикул

для розміру екрана 32”-55”, навантаження 27 кг, чорний 817.01.311

236
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НАПРЯМНА КУЛЬКОВА PUSH
повне висування

опис артикул

сталь оцинкована, 400 мм, боковий монтаж, навантаження 45 кг 432.24.940

сталь оцинкована, 450 мм, боковий монтаж, навантаження 45 кг 432.24.945

сталь оцинкована, 500 мм, боковий монтаж, навантаження 45 кг 432.24.950

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / НАПРЯМНІ

Зручність в користуванні, 
швидкий доступ

238
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ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ ЗАВІСИ DUOMATIC БЕЗ ЛОГОТИПА

опис артикул

сталь нікельована 329.32.530

МОНТАЖНА ПЛАНКА DUOMATIC SM ХРЕСТОПОДІБНА

опис артикул

висота 0 мм, сталь нікельована, під шуруп 329.68.000

висота 3 мм, сталь нікельована, під шуруп 329.68.003

висота 6 мм, сталь нікельована, під шуруп 329.68.006

ЗАГЛУШКА ДЛЯ РУКИ ЗАВІСИ DUOMATIC БЕЗ ЛОГОТИПА

опис артикул

сталь нікельована 329.32.500

ЗАВІСА DUOMATIC PUSH 110°

опис артикул

накладна, сталь нікельована, шаблон: 45/9.5 мм, під шуруп 329.17.800

напівнакладна, сталь нікельована, шаблон: 45/9.5 мм, під шуруп 329.17.802

внутрішня, сталь нікельована, шаблон: 45/9.5 мм, під шуруп 329.17.803

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / ЧОТИРИШАРНІРНІ ЗАВІСИ

240
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Підіймач MAXI від компанії Hafele  
компактний, потужний,  

з максимальними можливостями 
для меблів з креативним дизайном.

ЗАЩІПКА МАГНІТНА PUSH
пластикова бежева

опис артикул

40 мм, D10 мм, монтажна сполучна планка для забивання 356.06.401

КРІПЛЕННЯ ДО ФАСАДІВ З ДЕРЕВИНИ ТА АЛЮМ. РАМАМИ
сталь нікельована

опис артикул

від 45 мм, під шуруп для ДСП 373.66.681

від 20 мм, без затискача 373.69.905

КРІПЛЕННЯ ДО КОРПУСА
сталь нікельована

опис артикул

до краю корпуса: 37 або 63 мм 373.69.906

ОДИНИЧНА ФУРНІТУРА MAXI 3675
сталь нікельована

опис артикул

модель А 373.69.902

модель В 373.69.900

модель С 373.69.901

модель D 373.69.903

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / ПІДІЙМАЧІ

242
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МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / СИСТЕМА ВИСУВНИХ ЯЩИКІВ PHARMA-ORG

Завдяки можливостям різноманітного 
комбінування система легко 

вписується у будь-яке середовище. 
Перешкоди, як-от водостічні 

дренажні труби або труби для води, 
можна обійти завдяки різній глибині 

ящиків, що дозволяє оптимально 
використовувати простір. У цьому 

допоможуть й різноманітні аксесуари. 
Зручні системи ідентифікації 

гарантують чудовий зовнішній вигляд 
та забезпечуть швидкий доступ  

до потрібної продукції.

СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ  PHARMA-ORG
для облаштування аптек, висота лицьової панелі 100 мм

опис артикул

100х620 мм, висота 2000 мм 701.33.560

100/820 мм 701.33.562

100/1020 мм 701.33.564

100/1220 мм 701.33.566

СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ PHARMA-ORG
для облаштування аптек, висота лицьової панелі 125 мм

опис артикул

100/1020 мм 701.33.564

125/820 мм 701.33.563

125/1020 мм 701.33.565

125/1220 мм 701.33.567

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ PHARMA-ORG
сталева покрита пластиком сіра

опис артикул

глиб. 496 мм, навантаження 25 кг 701.31.501

глиб. 820 мм, навантаження 25 кг 701.31.503

глиб. 844 мм, навантаження 25 кг 701.31.505

глиб. 1044 мм, навантаження 25 кг 701.31.507

244
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ЯЩИК ВИСУВНИЙ PHARMA-ORG

опис артикул

покритий меламін. смолою, глиб. 620 мм 701.30.501

покритий меламін. смолою, глиб. 820 мм 701.30.503

покритий меламін. смолою, глиб. 1020 мм 701.30.505

покритий меламін. смолою, глиб. 1220 мм 701.30.507

 
днище з перфорованого металевого листа

опис артикул

покритий меламін. смолою, глибина 620 мм 701.30.511

покритий меламін. смолою, глибина 820 мм 701.30.513

покритий меламін. смолою, глибина 1020 мм 701.30.515

покритий меламін. смолою, глибина 1220 мм 701.30.517

 
днище з акрилового скла

опис артикул

покритий меламін. смолою, глибина 620 мм 701.30.521

покритий меламін. смолою, глибина 820 мм 701.30.523

покритий меламін. смолою, глибина 1020 мм 701.30.525

покритий меламін. смолою, глибина 1220 мм 701.30.527

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / СИСТЕМА ВИСУВНИХ ЯЩИКІВ PHARMA-ORG

МІЦНІ 
МАТЕРІАЛИ, 

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ

Компанія Hafele розробила 
ідеальне вирішення для 
обладнання фармацевтичних 
приміщень.  
Його колекція складається 
з різноманітних коробок 
для аптеки, перекладин, 
панелей, країв та 
роздільників для ящиків. 
Різна глибина ящиків 
компенсовується за рахунок 
використання простору  
та однакового зовнішнього 
вигляду, навіть у 
важкодоступних місцях. 
Широкий асортимент 
аксесуарів забезпечить 
оптимальне зберігання  
усіх продуктів.

Безпека та зручність  
від нашої компаії
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Освітлення LOOX – ідеальне вирішення  
підсвічування робочих поверхонь  
з використанням будь-якого типу 

монтажу та високої  
інтенсивності освітлення.

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

СВІТИЛЬНИК LED 2002
можливе регулювання яскравості

опис артикул

пластик, колір: нержавіюча сталь, 12V/1.5W, холодне біле світло  833.73.200

пластик, колір: нержавіюча сталь, 12V/1.5W, тепле біле світло 833.73.210

СВІТИЛЬНИК LED 2008 ДЛЯ ПІДСВІЧУВАННЯ ШУХЛЯД
регулювання яскравості неможливе

опис артикул

алюмінієвий колір: срібний, 12V/1.6W, холодне біле світло, 405 мм 833.73.060

алюмінієвий колір: срібний, 12V/2.4W, холодне біле світло, 555 мм 833.73.061

алюмінієвий колір: срібний, 12V/3.2W, холодне біле світло, 755 мм 833.73.062

СВІТИЛЬНИК LED 2020
можливе регулювання яскравості, нікельований матовий

опис артикул

12 B/3,2 Вт, тепле біле світло 833.72.020

12 B/3,2 Вт, холодне біле світло 833.72.021

12 B/3,2 Вт, цамак чорний, холодне біле світло 833.72.022

12 B/3,2 Вт, цамак чорний, тепле біле світло 833.72.023

СВІТИЛЬНИК LED 3001
можливе регулювання яскравості, врізний алюмінієвий, колір: срібний

опис артикул

24V/1.7W, холодне біле світло, D65 мм 833.75.000

24V/1.7W, тепле біле світло, D65 мм 833.75.010

СВІТИЛЬНИК LED 3003
регулювання яскравості неможливе, врізний алюмінієвий, колір: срібний

опис артикул

24V/1.65W, пластиковий, тепле біле світло 833.76.000
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СВІТИЛЬНИК LED 3006
можливе регулювання яскравості, алюміній, колір: срібний

опис артикул

24V/5.4W, тепле біле світло, довжина 900 мм (3 штуки) 833.76.040

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ

опис артикул

пластиковий, колір: срібний, 24 мм, D13 мм 833.89.074

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

пластиковий, колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.070

СВІТИЛЬНИК LED 1083
регулювання яскравості неможливе, нержавіюча сталь

опис артикул

12V/1,6W, холодне біле світло 833.01.350

12V/1,6W, тепле біле світло 833.01.351

МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ / СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ

опис артикул

пластик, колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 12 V

опис артикул

12V/15W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.74.900

12V/30W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 28х45х195 мм  833.74.901

12V/60W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 208x56.5x30 мм 833.74.913

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 24 V

опис артикул

24V/15W, на 6 виходів, пластиковий, чорний, 20х45х155 мм 833.77.900

24V/30W, на 6 виходів, пластиковий, чорний, 28х50х165 мм 833.77.901

24V/75W, на 6 виходів, пластиковий, чорний, 208х56.5.30 мм  833.77.914

ШНУР З ВИЛКОЮ EU 250V

опис артикул

довжина 2000 мм 833.89.002

Стильно освітлення 
від Hafele
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РЕСТОРАНИ / СИСТЕМИ ШТЕКЕРНИХ ТРУБ

КРІПЛЕННЯ ТРУБ
матеріал: нержавіюча сталь, довжина: 2500 мм

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючої сталі 812.34.600

D 38 мм, колір нержавіючої сталі 812.04.605

D 51 мм, колір нержавіючої сталі 812.14.605

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.34.800

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.04.800

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.14.806

ТРИМАЧ ТРУБИ
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючої сталі 812.34.820

D 38 мм, колір нержавіючої сталі 812.04.828

D 51 мм, колір нержавіючої сталі 812.14.824

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.34.620

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.04.625

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.14.625

ПРЯМІ ТРУБИ
матеріал: нержавіюча сталь, товщина матеріалу: 1,27 мм, довжина: 2500 мм

опис  артикул

D 25 мм, колір нержавіючої сталі  812.24.602

D 38 мм, колір нержавіючої сталі 812.00.601

D 51 мм, колір нержавіючої сталі 812.10.602

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.24.802

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.00.801

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.10.802

З системою штекерних трубних з’єднань 
компанії Hafele ми надалі пропонуємо 

вам індивідуальні вирішення. Труби 
випускаються трьох різних діаметрів, 
вони можуть індивідуально згинатися 
відповідно до Ваших вимог. Великий 

вибір приладдя – тримачі труб, 
наконечники, тримачі чарок і консолі – 

дозволить здійснити індивідуальне 
оформлення.
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РЕСТОРАНИ / СИСТЕМИ ШТЕКЕРНИХ ТРУБ

ОПОРА ДЛЯ НИЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯІ 
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 38 мм, колір нержавіючої сталі   812.05.607

D 51 мм, колір нержавіючої сталі 812.15.603

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.05.807

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.15.803

ТРИМАЧ ДЛЯ ТРУБИ
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 38 мм, колір нержавіючої сталі  812.05.625

D 51 мм, колір нержавіючої сталі 812.15.621

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.05.825

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.15.821

ТРИМАЧ ТРУБИ ДЛЯ НИЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ 
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 38 мм, колір нержавіючий сталі  812.05.631

D 51 мм, колір нержавіючий сталі 812.15.631

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.05.831

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.15.831

ТРИМАЧ ТРУБИ 
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючий сталі  812.34.697

D 38 мм, колір нержавіючий сталі 812.04.695

D 51 мм, колір нержавіючий сталі  812.14.697

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.34.897

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.04.891

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.14.897

ТРУБНЕ З’ЄДНАННЯ 90°
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючий сталі  812.32.620

D 38 мм, колір нержавіючий сталі 812.02.620

D 51 мм, колір нержавіючий сталі  812.12.620

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.32.820

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.02.824

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.12.820

ТРУБНЕ З’ЄДНАННЯ 90°
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючої сталі  812.32.650

D 38 мм, колір нержавіючої сталі 812.32.650

D 51 мм, колір нержавіючої сталі  812.12.650

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.32.850

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.02.850

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.12.850

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНА  
матеріал: цамак

опис артикул

D 25 мм, колір нержавіючої сталі  812.36.605

D 38 мм, колір нержавіючої сталі 812.06.605

D 51 мм, колір нержавіючої сталі  812.16.605

D 25 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.36.605

D 38 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.06.605

D 51 мм, з покриттям PVD, колір латунь 812.16.605

ТРИМАЧ БОКАЛІВ
матеріал: нержавіюча сталь

опис артикул

розмір: 100х365 мм, колір нержавіючої сталі  812.09.623

розмір: 100х405 мм, колір нержавіючої сталі  812.09.632

розмір: 100х450 мм, колір нержавіючої сталі  812.09.641

розмір: 100х365 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.09.623

розмір: 100х405 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.09.632

розмір: 100х450 мм, з покриттям PVD, колір латунь  812.09.641
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РЕСТОРАНИ / БАРНІ КОНСОЛІ

ПІДВІСНА СИСТЕМА
матеріал: сталь, трос: нержавіюча сталь, поверхня: хромована

опис артикул

довжина 1000 мм 828.55.220

БАРНА КОНСОЛЬ
матеріал: алюміній, поверхня: матова

опис артикул

висота 120 мм, діаметр 25 мм 505.19.400

БАРНА КОНСОЛЬ
матеріал: сталь

опис артикул

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня хромована полірована 505.15.200

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня нікельована, матова 505.15.600

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня хромована, матова 505.15.400

БАРНА ПОХИЛА КОНСОЛЬ
матеріал: сталь

опис артикул

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня хромована полірована 505.15.210

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня нікельована, матова 505.15.410

висота 120 мм, діаметр 50 мм, поверхня хромована, матова 505.15.610

БАРНА КОНСОЛЬ КВАДРАТНА
матеріал: алюміній/сталь

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, навантаження до 25 кг, висота 170 мм 505.21.031

колір: нержавіюча сталь, навантаження до 25 кг, висота 220 мм 505.21.033

БАРНА КОНСОЛЬ КВАДРАТНА, ПОХИЛА
матеріал: алюміній/сталь

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, навантаження до 20 кг, висота 170 мм 505.21.031

колір: нержавіюча сталь, навантаження до 20 кг, висота 220 мм 505.21.033
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ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
вага дверей:  ≤ 22 кг, товщина дверей: 25 – 30 мм
висота дверного полотна: ≤ 1900 мм
ширина дверного полотна: ≤ 700 мм

опис артикул

матеріал нержавіюча сталь, поверхня: матова 927.01.103

матеріал сталь, поверхня: нікельована  927.01.170

матеріал сталь, поверхня: латунь полірована 927.01.181

ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
вага дверей: ≤ 27 кг, товщина дверей: 30 – 35 мм
висота дверного полотна: ≤ 2000 мм
ширина дверного полотна: ≤ 700 мм

опис артикул

матеріал нержавіюча сталь, поверхня: матова 927.01.203

матеріал сталь, поверхня: нікельована  927.01.270

матеріал сталь, поверхня: латунь полірована 927.01.281

ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
вага дверей:  ≤ 22 кг, товщина дверей: 25 – 30 мм
висота дверного полотна: ≤ 1900 мм
ширина дверного полотна: ≤ 700 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 927.01.003

матеріал: сталь, поверхня: нікельована  927.01.070

матеріал: сталь, поверхня: латунь полірована 927.01.081

ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ
вага дверей:  ≤ 40 кг, товщина дверей: 35 – 40 мм
висота дверного полотна: ≤ 2500 мм
ширина дверного полотна: ≤ 750 мм

опис артикул

матеріал: нержавіюча сталь, поверхня: матова 927.01.303

матеріал: сталь, поверхня: нікельована  927.01.370

матеріал: сталь, поверхня: латунь полірована 927.01.381

РЕСТОРАНИ / ПЕТЛІ З ДВОСТОРОННІМ ВІДКРИВАННЯМ

260



263262

РЕСТОРАНИ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Скляні полиці з підсвічуванням 
виглядають неймовірно привабливо!  

А за допомогою спеціального пристрою 
ви тепер самі зможете підібрати 

практично будь-який відтінок світла.

ПОЛИЦЯ СКЛЯНА З ПІДСВІТКОЮ LED 2006
яскравість регулюється через RGB мікшер за допомогою пульта ДУ

опис артикул

RGB, ширина 600 мм, 12V/2-4W  833.74.000

RGB, 70x175x900 мм, 12V/2-6W 833.74.001

голубе світло, 70х175х600 мм, 12V/4W 833.74.010

голубе світло, 70х175х900 мм, 12V/5W 833.74.011

СВІТИЛЬНИК LED 2002
можливе регулювання яскравості

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, холодне біле світло, 12V/1.5W 833.73.200

колір: нержавіюча сталь, тепле біле світло, 12V/1.5W 833.73.210

СВІТИЛЬНИК LED 2019
можливе регулювання яскравості,
товщина скла 6 – 12 мм

опис артикул

колір: нержавіюча сталь, 12В/0.2 Вт 833.74.120

колір: нержавіюча сталь, 12В/0.2 Вт 833.74.130

СТРІЧКА LED 2013
можливе регулювання яскравості, може бути обрізана через кожні 50 мм
монтаж: самоклеюча стрічка, довжина: 5000 мм з 300 LED

опис артикул

холодне біле світло 2700К, 12V/25W 833.73.336

тепле біле світло 5000мм (300) 3200К, 12V/25W 833.73.337

голубе світло 5000мм (300) 6500К, 12V/25W 833.73.350

червоне світло 5000мм (300) 6500К, 12V/25W 833.73.360

RGB 5000мм (300), 12V/25W 833.73.370
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РЕСТОРАНИ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015

опис артикул

колір: срібний, 8х17х2500 мм, нижнє кріплення 833.74.729

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015

опис артикул

колір: срібний, 11х18х2500 мм, врізний матовий 833.74.816

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015 

опис артикул

колір: срібний, 24х18х2500 мм, врізний матовий 833.74.820

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ
для стрічок LED 2013/2015/3013/3015 

опис артикул

колір: срібний, 19х21х2500 мм, кутовий матовий 833.74.818

СТРІЧКА LED 3015
можливе регулювання яскравості
світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
монтаж: самоклеюча стрічка
довжина: 5000 мм з 600 LED

опис артикул

колір: білий, тепле біле світло 3000К, 24В/75 Вт 833.76.080

колір: білий, тепле біле світло 4000К 833.76.081

колір: білий, денне світло 6000К 833.76.082

СВІТИЛЬНИК LED 3002 
можливе регулювання яскравості
світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
монтаж: самоклеюча стрічка
довжина: 5000 мм з 600 LED

опис артикул

колір: срібний, холодне біле світло 3200К, 24V/4.4W 833.75.020

колір: срібний, тепле біле світло D127мм, 5000К, 24V/4.4W  833.75.030

Яскраве освітлення  
від Hafele
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МІКШЕР RGB З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

опис артикул

матеріал: пластик, колір: білий  833.74.700

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 12 V

опис артикул

потужність 15 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.74.900

потужність 30 W, пластиковий, чорний, на 6 виходів, 28х45х195 мм 833.74.901

потужність 60 W, пластиковий чорний, на 6 виходів, 208x56.5x30 мм 833.74.913

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 24 V

опис артикул

потужність 15 W, пластиковий чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.77.900

потужність 30 W, пластиковий чорний, на 6 виходів, 28х50х165 мм 833.77.901

потужність 60 W, пластиковий чорний, на 6 виходів, 208х56.5.30 мм  833.77.914

ШНУР З ВИЛКОЮ EU 250V

опис артикул

довжина 2000 мм 833.89.002

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ
 

опис артикул

колір: чорний 24 мм, D13 мм 833.89.044

колір: срібний 24 мм, D13 мм 833.89.074

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ
 

опис артикул

колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

колір: чорний, 50х57мм 833.89.048

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.070

Освітлення від «Hafele»  
легко монтуються в меблі

РЕСТОРАНИ / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
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ОПОРА ДО СТІЙКИ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 400х80х30 мм, матеріал; сталь, колір; білий алюміній 770.16.281

розмір 500х80х30 мм, матеріал; сталь, колір; білий алюміній 770.16.282

СТІЙКА «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 2515х60х30х2 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.16.225

розмір 2915х60х30х2 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.16.229

КОНСОЛЬ БЕЗ ПРИКРУЧУВАННЯ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 200 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 772.60.520

розмір 250 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 772.60.525

розмір 300 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 772.60.530

розмір 350 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 772.60.535

розмір 400 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 772.60.540

КОНСОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОЛИЦЬ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 120 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.79.212

розмір 120 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній, 55 кг 770.79.213

МАГАЗИН / СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

270
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КОНСОЛЬ З НАХИЛОМ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 250 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.75.525

розмір 300 мм, 10G, 20G, 30G, 55 кг, сталь, колір: білий алюміній 770.75.530

розмір 400 мм, 10G, 20G, 30G, 55 кг, сталь, колір: білий алюміній 770.75.540

РАМКА ДЛЯ ПОЛИЧКИ «SHOPTEC»

опис артикул

розмір 625x370 мм, 50 кг, матеріал: сталь, колір: білий алюміній  770.76.262

розмір 1000x370 мм, 50 кг, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.76.264

розмір 621x470 мм, 80 кг, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.76.266

розмір 1000x470 мм, 80 кг, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 770.76.268

МАГАЗИН / СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

КРОНШТЕЙН НАВІСНИЙ ПРЯМИЙ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 310 мм, матеріал: сталь, поверхня: хромована 790.57.270

НАВІСНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛІ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 1200 мм, матеріал: алюміній 790.56.100
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МАГАЗИН / СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

КОНСОЛЬ БЕЗ ПРИКРУЧУВАННЯ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 310 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.272

КРОНШТЕЙН НАВІСНИЙ ВИГНУТИЙ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 310 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.274

ТРИМАЧ З ПРЯМИМ СТЕРЖНЕМ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 200 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.202

розмір 300 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.203

ТРИМАЧ ЗІ СКОБОЮ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 200 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.210

розмір 300 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.211

КОНСОЛЬ БОКОВА «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 290 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.221

КРОНШТЕЙН НАВІСНИЙ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 900 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.230

КОНСОЛЬ СЕРЕДНЯ «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 290 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.57.220

ПОЛИЦЯ ПРОЗОРА «DISPLAY 150»

опис артикул

розмір 250 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.58.400

розмір 300 мм, матеріал: сталь, поверхня хромована 790.58.401
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МАГАЗИН / СИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ТОРГОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

НАВІСНИЙ КРОНШТЕЙН «SINGLE»

опис артикул

розмір 300 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 790.49.910

НЕСУЧА ПЛАСТИНА «SINGLE»

опис артикул

матеріал: гамак, поверхня: хромована матова 790.49.400

КОНСОЛЬ З НАХИЛОМ 600 «SINGLE»

опис артикул

розмір 25х300 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 790.49.911

ТРИМАЧ ПОЛИЦІ «SINGLE»

опис артикул

розмір 1240х400 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 790.49.920

ПОЛИЦЯ З ПЛАНКОЮ ДЛЯ НАПИСУ «SINGLE»

опис артикул

розмір 250 мм, матеріал: сталь, колір: білий алюміній 790.49.930

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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МАГАЗИН / ТРИМАЧІ ДЛЯ ПОЛИЦЬ

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ З ЗАЩІПКОЮ-ФІКСАТОРОМ

опис артикул

для скла до 10 мм, матеріал: цамак, колір: нікель 282.13.701

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ «ПЕЛІКАН»

опис артикул

д/розмір 4-20 мм, матеріал: цамак, колір: хром. полірованний 284.00.002

д/розміру 4-20 мм, матеріал: цамак, колір: хром. полірованний 284.00.202

д/розміру 4-20 мм, матеріал: цамак, колір: хром. полірованний 284.00.902

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

матеріал: цамак, колір: нікель 282.18.706

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ «ПЕЛІКАН»

опис артикул

д/розміру 4-25 мм, матеріал: цамак, колір: нержавіюча сталь 284.00.021

 

278
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ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

д/розміру 5-8 мм, матеріал: цамак, колір: нержавіюча сталь 284.01.001

д/розміру 5-8 мм, матеріал: цамак, колір: алюміній 284.01.901

д/розміру 5-8 мм, матеріал: цамак, хром полірований 284.01.201

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

д/розміру 6-8 мм, матеріал: цамак, колір: алюміній 284.01.092

д/розміру 6-8 мм, матеріал: цамак, колір: алюміній 284.01.992

д/розміру 8-10 мм, матеріал: цамак, колір: нержавіюча сталь 284.01.093

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

д/розміру 8-10 мм, матеріал: цамак, колір: нержавіюча сталь 284.01.011

д/розміру 8-10 мм, матеріал: цамак, хромований полірований 284.01.211

д/розміру 8-10 мм, матеріал: цамак, колір: алюміній 284.01.911

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

д/розміру 8 мм, матеріал: цамак, колір: нержавіюча сталь 284.01.081

д/розміру 8 мм, матеріал: цамак, хромований полірований 284.01.281

д/розміру 8 мм, матеріал: цамак, колір: алюміній 284.01.981

ТРИМАЧ ДЛЯ ПОЛИЦІ

опис артикул

д/розміру 12х214 мм, матеріал: нержавіюча сталь 283.38.010

д/розміру 20х205 мм,  матеріал: нержавіюча сталь 283.38.020

МАГАЗИН / ТРИМАЧІ ДЛЯ ПОЛИЦЬ

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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МАГАЗИН / МЕБЛЕВІ ЗАМКИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОВОРОТНИЙ

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня хромована полірована 234.99.600

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ «SYMO 3000»

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня нікельована 232.26.600

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня хромована полірована 232.01.220

ЗАМОК МЕБЛЕВИЙ ДЛЯ ЖАЛЮЗІ «SYMO 3000»

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня нікельована 232.30.620

ЗАМОК “ПИЛА” ДЛЯ СКЛА «SYMO 3000»

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня нікельована 233.44.600

ЦИЛІНДР

опис артикул

матеріал: цамак, поверхня нікельована 210.41.701

SYMO – це система змінних серцевин 
циліндра без інструментів, що 

забезпечує максимальну гнучкість 
з мінімальними витратами часу.
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ПОВОРОТНА ФУРНІТУРА 350°

опис артикул

розмір 170х170 мм, навантаження: 100 кг, матеріал: сталь 646.17.009

ПОВОРОТНА ФУРНІТУРА 360°

опис артикул

розмір 170х170 мм, навантаження: 150 кг, матеріал: сталь оцинкована 646.18.908

ПОВОРОТНА ФУРНІТУРА 90°

опис артикул

розмір 170х170 мм, навантаження: 100 кг, матеріал: сталь 646.15.023

ПОВОРОТНА ФУРНІТУРА 360°

опис артикул

розмір 160х19 мм, навантаження: 180 кг, матеріал: сталь 646.14.062

розмір 175х19 мм, навантаження: 225 кг, матеріал: сталь гола 646.15.014

МАГАЗИН / ПОВОРОТНА ФУРНІТУРА

284
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МАГАЗИН / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

СВІТИЛЬНИК LED 2002
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/1.5W, холодне біле світло, колір: нержавіюча сталь, пластик 833.73.200

12V/1.5W, тепле біле світло, колір: нержавіюча сталь, пластик 833.73.210

СВІТИЛЬНИК LED 2003 З СЕНСОРНИМ ВИМИКАЧЕМ
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/3W, холодне біле світло, розмір 20х30х600 мм, колір: срібний 833.73.020

12V/3.6W, холодне біле світло, розмір 20х30х900 мм, колір: срібний 833.73.021

СВІТИЛЬНИК LED 2001
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/1.7W, холодне біле світло, колір: срібний 833.73.000

12V/1.7W, холодне біле світло, колір: білий 833.73.100

СВІТИЛЬНИК LED 2018
інтегрований поворотний вимикач в головці світильника
регулювання яскравості неможливе

опис артикул

12V/2W, тепле біле світло, колір: срібно-сірий 833.74.100

12V/2W, тепле біле світло, колір: срібно-сірий, нижнє кріплення 833.74.110

Вдале рішення щодо освітлення меблів 
справді дозволить вашій продукції  

в буквальному сенсі постати  
в новому світлі перед покупцями.
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СВІТИЛЬНИК LED 2005 ВРІЗНИЙ
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/1.2W, тепле біле світло, розмір 575 мм, колір: срібний 833.72.000

12V/1.2W, тепле біле світло, розмір 820 мм, колір: срібний 833.72.001

12V/1.2W, холодне біле світло, розмір 575 мм, колір: срібний 833.72.010

12V/1.2W, холодне біле світло, розмір 820 мм, колір: срібний 833.72.011

СВІТИЛЬНИК LED 2007
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/2.5W, тепле біле світло, розмір 12х15х563 мм, колір: срібний 833.74.050

12V/4W, тепле біле світло, розмір 12х15х863 мм, колір: срібний 833.74.051

12V/2.5W, голубе світло, розмір 12х15х563 мм, колір: срібний 833.74.060

12V/4W, голубе світло, розмір 12х15х563 мм, колір: срібний 833.74.061

ПОЛИЦЯ СКЛЯНА З LED 2006
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/2-4W, RGB, розмір 70х175х600 мм 833.74.000

12V/2-6W, RGB, 70x175x900 мм 833.74.001

12V/4W, голубе світло, 70х175х600 мм 833.74.010

12V/5W, голубе світло, 70х175х900 мм 833.74.011

12V/4W, холодне біле світло, 70х175х600 мм 833.74.020

12V/2-4W, RGB, 70х175х600 мм 833.74.000

СВІТИЛЬНИК LED 2019
можливе регулювання яскравості

опис артикул

12V/0.2W, холодне біле світло, матеріал: нержавіюча сталь 833.74.120

12V/0.2W, тепле біле світло, матеріал: нержавіюча сталь 833.74.130

СТРІЧКА LED 2013
можливе регулювання яскравості
cвітлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 50 мм
монтаж: самоклеюча стрічка
довжина: 5000 мм з 300 LED

опис артикул

12V/25W, тепле біле світло, пластикова біла 833.73.337

12V/25W, холодне біле світло, пластикова біла 833.73.336

12V/24W, холодне біле світло, пластикова біла, 5000 мм (300) 833.73.343

12V/25W, тепле біле світло, пластикова біла, 2700К 5000 мм (300) 833.73.338

12V/24W, голубе світло, пластикова біла, 5000 мм (300) 833.73.350

12V/24W, червоне світло, пластикова біла, 5000 мм (300) 833.73.360

СТРІЧКА LED 2015
cвітлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 100 мм
монтаж: самоклеюча стрічка
довжина: 5000 мм з 150 LED

СТРІЧКА LED 2016
можливе регулювання яскравості
світлодіодна стрічка може бути обрізана через кожні 100 мм
монтаж: самоклеюча стрічка
довжина: 5000 мм з 150 LED

опис артикул

12V/36W, RGB 833.73.450

опис артикул

12V/36W, тепле біле світло, пластикова біла 833.73.403

12V/40W, тепле біле світло, пластикова біла, 4000К 5000 мм 833.73.404

12V/36W, денне світло, пластикова біла, 6500К 5000 мм (150) 833.73.411

12V/36W, голубе світло, пластикова біла, 5000 мм (150) 833.73.420

12V/36W, червоне світло, пластикова біла, 5000 мм (150) 833.73.430

МАГАЗИН / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
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СВІТИЛЬНИК LED 4009 ВРІЗНИЙ
можливе регулювання яскравості

опис артикул

350mA/3W, тепле біле світло, розмір D65 мм 833.78.140

350mA/3W, тепле біле світло, колір: чорний, D65 мм 833.78.142

350mA/3W, денне світло, алюміній нікел. матовий, 6000K D65 мм 833.78.151

350mA/3W, денне світло, алюміній нікел. матовий чорний, 6000К 833.78.154

350mA/3W, тепле біле світло, алюміній нікел. матовий, D65 мм 833.78.140

350mA/3W, тепле біле світло, колір: чорний, D65 мм 833.78.142

СВІТИЛЬНИК LED 4014 ВРІЗНИЙ
можливе регулювання яскравості

опис артикул

350mA/1W, тепле біле світло, розмір D40 мм 833.78.060

350mA/1W, холодне біле світло, D40 мм, матовий 833.78.061

СВІТИЛЬНИК LED 4013
можливе регулювання яскравості, врізний

опис артикул

350mA/1W, тепле біле світло, колір: сріблястий анодований 833.79.060

350mA/1W, холодне біле світло, колір: сріблястий анодований 833.79.061

350mA/1W, тепле біле світло, колір: чорний 833.79.062

350mA/1W, холодне біле світло, колір: чорний 833.79.063

СВІТИЛЬНИК LED 4015
можливе регулювання яскравості, врізний

опис артикул

350mA/1W, тепле біле світло, колір: сріблястий анодов., D35 мм 833.79.070

350mA/1W, холодне біле світло, колір: сріблястий анодов., D35 мм 833.79.071

350mA/1W, тепле біле світло, колір: чорний, D35 мм 833.79.072

350mA/1W, холодне біле світло, колір: чорний, D35 мм 833.79.073

СВІТИЛЬНИК LED 4011
можливе регулювання яскравості

опис артикул

350mA/1W, тепле біле світло, колір: чорний, розмір D6 мм 833.80.000

350mA/1W, холодне біле світло, колір: чорний, розмір D6 мм 833.80.001

СВІТИЛЬНИК LED 4012
можливе регулювання яскравості

опис артикул

350mA/1W, холодне біле світло, колір: сріблястий анодов., D39 мм 833.78.050

350mA/1W, холодне біле світло, колір: сріблястий анодов., D39 мм 833.78.051

350mA/1W, холодне біле світло, колір: чорний, D39 мм 833.78.052

МАГАЗИН / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Освітлені вітрини  
запрошують покупців
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МАГАЗИН / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013/2015
 

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 8х17х2500 мм 833.74.729

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013/2015
врізний 

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 26х17х2500 мм 833.72.725

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013/2015
врізний 

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 11х18х2500 мм 833.74.815

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013/2015
  

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 14х28х2500 мм 833.74.812

ПРОФІЛЬ ДЛЯ СТРІЧОК LED 2013/2015
 

опис артикул

матеріал алюміній, колір срібний, розмір 14х28х2500 мм  833.74.813

ВИСОКІ 
СТАНДАРТИ, 

НАДІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ
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МАГАЗИН / СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 12 V

опис артикул

15W, матеріал пластик, колір: чорний, на 6 виходів, 20х45х155 мм 833.74.900

30W, матеріал пластик, колір: чорний, на 6 виходів з вилкою 250V 833.74.901

60W, матеріал пластик, колір: чорний, на 6 виходів, 208x56.5x30 мм 833.74.913

LOOX ДРАЙВЕР
постійна напруга 350 mA

опис артикул

1-4W, матеріал пластик, колір: чорний, на 4 вихода 833.80.900

5-10W, матеріал пластик, колір: чорний, на 10 виходів 833.80.901

ШНУР З ВИЛКОЮ EU 250V

опис артикул

довжина 2000 мм 833.89.002

ВИМИКАЧ КНОПКОВИЙ

опис артикул

матеріал пластик, колір: срібний, 24 мм, D13 мм 833.89.074

матеріал пластик, колір: чорний, 24 мм, D13 мм 833.89.044

СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

опис артикул

матеріал пластик, колір: срібний, 60 мм, D13 мм 833.89.070

матеріал пластик, колір: срібний, 60 мм, D12 мм 833.89.071

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ

опис артикул

матеріал пластик, колір: срібний, 50х57 мм 833.89.049

матеріал пластик, колір: чорний, 50х57 мм 833.89.048

ДЕТЕКТОР РУХУ

опис артикул

матеріал пластик, колір: срібний, 48.5 мм, D12 мм 833.89.072
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спецодяг 298 

ручні інструменти  300

СТО

68
СПЕЦОДЯГ

69
РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

ПРОПОНУЄ
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СТО / СПЕЦОДЯГ

РЕСПІРАТОР ОДНОРАЗОВИЙ ПРОТИ ПИЛУ

опис артикул

клас захисту FFP3S з вент. клапаном 007.48.281

КОМБІНЕЗОН РОБОЧИЙ
колір: пісок/коричневий

опис артикул

розмір 46 007.45.031

розмір 48 007.45.032

розмір 50 007.45.033

розмір 52 007.45.034

розмір 54 007.45.035

розмір 56 007.45.036

розмір 58 007.45.037

розмір 60 007.45.038

КУРТКА РОБОЧА
колір: пісок/коричневий

опис артикул

розмір 46 007.45.051

розмір 48 007.45.052

розмір 50 007.45.053

розмір 52 007.45.054

розмір 54 007.45.055

розмір 56 007.45.056

розмір 58 007.45.057

розмір 60 007.45.058

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

опис артикул

колір чорний 007.48.001

298
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СТО / РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

ВИКРУТКА

опис артикул

PZ 3 8,0х270 мм 006.28.303

PZ 2 6,0х205 мм 006.28.302

PZ1 5х80 мм, хрестова 006.28.301

ВИКРУТКА

опис артикул

10 мм 10х200 мм 006.28.354

16 мм 6х150 мм 006.28.353

12 мм 5,5х125 мм 006.28.352

7 мм 4х100 мм 006.28.351

НАБІР ВИКРУТОК

опис артикул

6 шт. 006.28.400

НІЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ПИЛКОЮ

опис артикул

колір срібний 000.33.435

НІЖ PRO-TOUCH

опис артикул

колір срібний 000.33.240

НІЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ЧОХЛОМ

опис артикул

колір алюміній, 140 мм 000.33.107

300
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СТО / РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Впевненість та безпеку 
гарантує «Hafele»

НОЖІВКА МЕТАЛЕВА

опис артикул

довжина 430 мм 000.58.730

ЩИПЦІ

опис артикул

довжина 220 мм 006.10.200

ТРУБНІ ЩИПЦІ

опис артикул

довжина 250 мм 006.11.530

БОКОРІЗИ

опис артикул

довжина 160 мм 006.13.420

ПЛОСКОГУБЦІ

опис артикул

довжина 180 мм 006.11.186

ЗАТИСКАЧ

опис артикул

довжина 250 мм 003.71.104

довжина 200 мм 003.71.103

довжина 160 мм 003.71.102

МОЛОТОК

опис артикул

вага 200 г 006.00.420
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HАFELE
Коротке ознайомлення.
Завжди до ваших послуг.

Головний офіс компанії Hafele м . Нагольд, Німеччина
Архітектура: Burk Architects, м . Кальв, Німеччина

304 305

Дочірні компанії Hafele
Регіональні представництва Hafele

Рік заснування: 1923

Прибуток у 2014 р .: 1 144 000 000 євро

Працівники у 2014 р .: приблизно 6 900

Спеціалізація: Меблева та будівельна фурнітура,  
 механічні та електронні системи замикання
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ОБ’ЄКТНИЙ 
СЕРВІС  
НА 360°
Системна та консалтингова 
компетенція компанії Hafele 
доступна для архітекторів, 
дизайнерів інтер’єрів, 
спеціалістів, консультантів,  
інвесторів, забудовників  
та виконавців робіт.  

Компетенція у супроводі  
об’єктів та послуг
Центральне місце в наданні цього об’єктного сервісу 
посідає консультування щодо архітектурної та меблевої 
фурнітури незалежно від фірми-виробника. Об’єктні 
спеціалісти фірми Hafele – компетентні, орієнтовані на 
мету партнери для архітекторів, забудовників, інвесторів, 
спеціалістів, консультантів та генпідрядників. Крім того, 
компанія Hafele надає також всебічну підтримку на усіх 
етапах розвитку проекту. Так, спеціалізовані засоби 
планування сприяють розвитку та запровадженню 
електронних систем контролю доступу, концепцій 
освітлення в меблях, а також рішень для розсувних дверей. 
Магазин приладдя для столярних майстерень, заснований 
у 1923 році Адольфом Гефелє, сьогодні перетворився 
на одну з провідних компаній з будівельної і меблевої 
фурнітури та електронних систем контролю доступу.  
У світі понад 6000 працівників надають підтримку 
приблизно 160 000 клієнтів у більш ніж 150 країнах. 
Головний офіс цієї сімейної компанії все ще у м. Нагольді, 
де все почалося. Компанія Hafele постачає фурнітуру 
медичному, готельному та іншим секторам комерційних та 
житлових ринків, виробникам шаф, а також займається 
продажем фурнітури всіх відомих брендів і фурнітури 
виробництва власних заводів у Німеччині. 

Об’єктна компетенція  
на готельному ринку
Крім об’єктного сервісу на 360°, діапазон асортименту 
продукції компанії Hafele забезпечує додаткову базу 
для нашої компетенції у сфері обслуговування готелів. 
Результатом цього стають спеціалізовані концепції згідно 
з вимогами замовника і навіть більш складними вимогами: 
неважливо, чи то двері готельного номера як цілісна 
система, чи то електронна система контролю доступу 
Dialock, чи функціональність оптимізованих готельних 
меблів. Компанія Hafele реалізовувала багато готельних 
проектів різних категорій, з різними вимогами  
та оснащенням у всьому світі. Застосовуючи цільові 
системи та продукцію в галузі обслуговування, ми 
пропонуємо стандартні та альтернативні рішення 
запровадження готельних концепцій: все необхідне  
для дверей та все необхідне для меблів. І хоча ми 
виступаємо новаторами та законодавцями тенденцій, 
серед наших клієнтів не тільки великі мережі готелів,  
як-от Accor і Hyatt, а й приватні сімейні готелі та молодіжні 
хостели. Кваліфіковані спеціалісти нашого об’єктного 
сервісу надають фахову підтримку фірмам-замовникам, 
забудовникам та організаціям. Результатом цього  
є капіталовкладення у будівлі та приміщення,  
що забезпечують майбутнє готельної індустрії. 
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
Велика кількість готельних об’єктів різних розмірів і категорій у Німеччині та інших країнах  
успішно оснащена системою Dialock. Референт-лист можна замовити у компанії Hafele в будь-який час. 

Готель «Ayvazovskiy»
Олімпійське селище в Сочі, Росія

Готель «Hilton»
Паттайя, Таїланд 

Готель «Le Manali»
Куршевель, Франція

Готель «Sapphire Residence and Commercial Center»
Стамбул, Туреччина

Готель «Le Prestige Impérial»
Пломб’єр-ле-Бен, Франція

Готель «Shahdag Resort»
Шахдаг, Азербайджан 

Готель «Hotel Dukagjini»
Печ, Косово

Готель «Casa Gangotena»
Кіто, Еквадор
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Готель «Haven Resort»
Хуахін, Таїланд

Готель «Cevahir Hotel Sultanahmet»
Стамбул, Туреччина

Готель «Hotel Puro»
Краків, Польща

Готель «Centara Beach Resort»
Пхукет, Таїланд

Готель «Frutt LODGE & SPA»
Мельхзе-Фрутт, Швейцарія

Готель «CERVO Mountain Boutique Resort»
Церматт, Швейцарія

Готель «Hotel Schweizerhof»
Люцерн, Швейцарія

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ



313312

Готель «Hotel Bergresort Werfenweng»
Верфенвенг, Австрія

Готель «Hotel AVIVA»
Санкт-Штефан-на-Вальді, Австрія

Готель «Falkensteiner Hotel Schladming»
Шладмінг, Австрія

Готель «The Ritz-Carlton, Vienna, A-Vienna»
Відень, Австрія

Готель «Hotel Planai, A-Schladming»
Шладмінг, Австрія

Готель «Hotel DAS.GOLDBERG»
Бад-Гофгаштайн, Австрія

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
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ВИЗНАННЯ В НІМЕЧЧИНІ
Велика кількість готельних об’єктів різних розмірів і категорій у Німеччині та інших країнах була успішно 
оснащена системою Dialock. Референт-лист можна замовити у компанії Hafele в будь-який час. 

Готель «Beach Motel»
Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

Готель «Hotel Kieler Yachtclub»
Кіль, Німеччина

Готель «Bora HotSpaResort»
Радольфцелль, Німеччина

Готель «Winters Hotel Berlin Mitte The Wall»
Берлін, Німеччина

Готель «Mandarin Oriental Hotel»
Мюнхен, Німеччина

Готель «Zollenspieker Fahrhaus»
Гамбург, Німеччина 

Готель «Explorer Hotel Neuschwanstein»
Нессельванг, Німеччина

Готель «Steigenberger Hotel Drei Monaten»
Аугсбург, Німеччина

Готель «Hotel Ibis Styles Nagold-Schwarzwald»
Нагольд, Німеччина



317316

Готель «Hyatt Regency Kyiv»
Київ, Україна

Готель «Hyatt Regency Kyiv»
Київ, Україна

Офіс компанії «Транс-Сервіс-1»
Львів, Україна

Готель «Hyatt Regency Kyiv»
Київ, Україна

ВИЗНАННЯ В УКРАЇНІ

Готель «Карпатські зорі»
Яремче, Україна 

Офіс компанії «Дружба-Нова» 
Варва, Україна 
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Рік заснування:  1923
Прибуток у 2014 р.:  1 144 000 000 євро
Працівників у 2014 р.:  біля 6 900
Спеціалізація:  Технічні засоби і функціональні рішення для меблів та будівель, механічні та  електронні  
 системи контролю доступу.
Керівництво: Сибілле Тірер: Керівник підприємства / Маркетинг і продаж.
 Штефан Губер: Міжнародна торгівля.
 Роберт Райт: Розвиток та виробництво.
 Вольфганг Шнайдер: Логістика, організація, IT.
 Герхард Бош: Робота з персоналом, тренінги, юридичний аспект, фінанси, управління.
Номенклатура виробів:  Меблева та будівельна фурнітура, фурнітура для внутрішнього оздоблення приміщень,
 фурнітура для дверей та вікон, освітлювальні системи для меблів, запірні системи.
Ринки:  У всьому світі (77% експорт); 37 зарубіжних філіалів, численні місцеві та іноземні 
 представництва.
Виробництво:  5 заводів в Німеччині, 1 спільне підприємство в Будапешті.
Гарантія якості:  DIN EN ISO 9001 + Trust Improvement Program, DIN EN ISO 14001

ФАКТИ

  Головний офіс у Німеччині 

  Дочірні підприємства 

  Торгові представництва

  Торгові агенти

ПРЕДСТАВНИЦТВА  
Завжди поруч з вами.

ГЕФЕЛЄ  
УКРАЇНА 

НАША МІСІЯ

Наше основне завдання – це створення інноваційних  

рішень для забезпечення вашого комфорту та оптимальної 

організації простору у будь-якому приміщенні. Саме тому ми 

розробляємо новітню та функціональну фурнітуру. Ми стави-

мо собі за мету надихати на створення нових форм  

та напрямків дизайну, знімаючи технічні обмеження для  

розвитку креативних ідей. Функціональність, сучасний  

дизайн та якість є основними трендами та вимогами  

нашого життя, де простір набуває все більшої цінності.  

НАШЕ БАЧЕННЯ

Для досягнення наших цілей та задоволення потреб клієнтів 

ми надихаємо наших працівників на генерування нових ідей 

та їх реалізацію. Ми вважаємо, що саме це основна  

запорука успішного розвитку та активної діяльності компанії. 

Свіжі ідеї  дають нам можливість покращувати  

обслуговування та розширювати комунікацію з нашими 

клієнтами.  Ми прагнемо донести кожному знання не лише 

про наш бренд, але і про усі можливі засоби для створення 
комфорту робочого простору та домашнього затишку.



Офіційні дилери: АР Крим
• Компанія «Пелікан»
АР Крим, 95000,
Сімферополь, вул. Лебедєва, 69
тел./факс: +7 (978) 077-27-07,
+7 (978) 077-27-27
e-mail: pelikan_hafele@mail.ru

Вінницька обл.
• ФОП Капуш А.Ю. 
21017, Вінниця, вул. Липовецька 6а
тел./факс: (0432) 57-74-50
моб.: (066) 862-22-72, (096) 696-53-53, 
(063) 502-45-28
e-mail: hafele.vin@gmail.com

Волинська обл.
• ФОП Хлібовський Ю.І.
43023, Луцьк, вул. Карбишева, 2 Д
моб.: (099) 733-10-81, (050) 382-90-34
e-mail: hafele.lutsk@gmail.com

Дніпропетровська обл.
• Hafele Фурнітурний Клуб
49044, Дніпропетровськ, вул. Тітова 2
моб.: (067) 520-92-77, (067) 520-92-70 
e-mail: info@fc-dp.net
www.fc-dp.net

Донецька обл.
• ТзОВ «Стел»
Маріуполь, пр. Металургів, 66
тел./факс: (0629) 53-31-71
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, вул. Гавань Шмідта, 10
тел./факс: (0629) 34-10-36
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, б-р Шевченка ,52
тел./факс: (0629) 53-05-66
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6
тел./факс: (06264) 6-10-52
e-mail: tes-kr@tes.dn.ua 
www.tes.dn.ua

Житомирська обл.
• «BEST» меблева фурнітура
ФОП Сіденко О.В.
10031, Житомир, вул. Ватутіна 100
моб.: (096) 778-11-39, (093) 529-02-98,
(096) 437-98-85
e-mail: best-ua@mail.ua

Закарпатська обл.
• ФОП Горват О.Й.
88015, Ужгород, вул. Підгірна, 27/2
вул. Краснодонців, 
авторечовий ринок, павільйон №98
моб. (099) 192-52-31, (050) 583-33-54
e-mail: Hafele.uzg@gmail.com

Запорізька обл.
• Фурнітурний двір
Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9
тел./факс: (061) 228-65-95
моб.: (050) 840-08-02
e-mail: fd-zp@hotmail.com
www.furniturazp.org.ua
• Запоріжжя, 
вул. Дніпропетровське шосе, 30
тел./факс: (061) 252-61-57
моб.: (050) 012-26-99, (098) 649-90-33
• 69000, Запоріжжя, 
вул. Авраменко 3
тел./факс:+38 (061) 228-65-95
моб.: (050) 840-08-02

Івано-Франківська обл.
• ФОП Крижанівський О.М.
76018, Івано-Франківськ,
вул. Володимира Великого, 14
моб. (066) 580-97-48, 
(098) 863-53-86
e-mail: hafele.if@outlook.com

Київська обл.
• TзОВ «Еней Трейд»
Київ 04080, вул. Кирилівська, 86
тел./факс: (044) 225-32-08
моб.: (050) 404-40-41
e-mail: doc@eneytrade.com.ua
www.hafele.kiev.ua

• Київ, вул. Віскозна 3-А
тел./факс: (044) 502-60-04                   
моб.: (050) 308-94-00
e-mail: zakaz@eneytrade.com.ua
• ПП «Магніт»
Біла Церква, Київська обл.,
вул. Толстого, 32 Б
тел./факс: (045) 636-60-58
моб.: (067) 219-93-99
e-mail: mag_magnit5@ukr.net
www.mf-magnit.com.ua

Кіровоградська обл.
• ФОП Шматько Д.М. 
25000, Кіровоград, 
пр-т Університетський, 17/2 
моб.: (050) 289-61-80, (066) 945-31-96
e-mail: modern-sds@meta.ua
www.modern-sds.kr.ua

Львівська обл.
• ПП Ямінський Т.Я.
79058, Львів, Замарcтинівська, 53
тел./факс: (032) 253-09-27,
моб.: (050) 698-62-26, (067) 322-03-98,
моб.: (063) 419-60-25, (067) 968-22-64
e-mail: taras_yamin@ukr.net
• ФОП Шепетько В.Г.
79024, Львів, 
вул. Богдана Хмельницького 172 Б
моб.: (067) 200-50-07, (067) 968-22-64
e-mail: hafele_@ukr.net

Миколаївська обл.
• ФОП Макарець В.А.
54024, Миколаїв, 1-ша Інгульська 1а
моб.: (067) 902-29-69, (063) 378-13-00
e-mail: k-mebel@inbox.ru

Одеська обл.
• Академія меблів. ФОП Варбанець С.Д
65031, Одеса, вул. Паркова, 1
тел./факс: (048) 233-01-57,  

 (048) 233-08-82, (048) 743-94-74
моб.: (063) 045-24-36, (098) 273-05-75
e-mail: ak_meb@mail.ru
www.akademijamebeli.com.ua

Полтавська обл.
• ТОВ «Меблевий майстер-Полтава»
36010, Полтава, вул. Овочева, 5
тел./факс: (0532) 61-33-79
моб.: (067) 532-23-11
e-mail: hafele.poltava@mail.ru
• 39600, Кременчук, вул. Бутиріна, 25
моб.: (067) 548-59-88
e-mail: hafele.kremenchug@mail.ru

Рівненська обл.
• ФОП Шепелюк В.Ф.
33001, Рівне, вул. Пирогова, 8
тел./факс: (0362) 22-30-28
моб.: (068) 025-34-67, (066) 523-49-61
моб.: (067) 500-48-73
e-mail: furrivne@mail.ru

Сумська обл.
• ТзОВ «СВТЕК»
40024, Суми, вул. Харківська, 33
тел./факс: (0542) 79-57-75
моб.: (066) 100-83-28, (050) 507-93-79
e-mail: hafele.sumy@ukr.net

Тернопільська обл.
• ТОВ «Акант»
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44а,
тел./факс: (035) 249-00-95, 249-00-87
моб.: (050) 339-54-39
e-mail: akant_f@mail.ua

Харківська обл.
• «Лідер Харків». ФОП Стальний О.В.
61105, Харків, 
вул. Киргизька, 19, корп. 2, оф. 1
тел./факс: (057) 762-86-86, 755-55-21
моб.: (050) 583-21-12, (067) 741-28-32
e-mail: lider_kharkov@mail.ru
www.lider-kh.org.ua
• ТОВ Агрофірма «ПВО»
61038, Харків, 
вул. Халтурина, буд. № 16/50
тел./факс: (057) 738-22-89, 703-22-95 
моб.: (095) 259-65-62, (067) 399-99-04
e-mail: agropvokharkov@gmail.com
www.pvo.com.ua

Хмельницька обл.
• ПП «Командор-Центр»
ФОП Варгата Ю.В. 
29006, Хмельницький, 
вул. Маршала Красовського, 31/1а
тел/факс: (0382) 72-02-26
моб.: (095) 203-83-43, (093) 231-83-13
(097) 279-66-65
e-mail: hafele.km@gmail.com

Черкаська обл.
• ТОВ «Інтерплит»
18000, Черкаси, вул. Якубовського, 7/1
тел./факс: (047) 265-98-12
моб.: (063) 326-80-76 
e-mail: makarenko_interplit@mail.ru
www.interplit.com.ua
• 18000, Черкаси, просп. Хіміків, 4а
тел./факс: (0472) 65-38-25
моб.: (067) 443-29-25
e-mail: stinterplit@mail.ru

Чернігівська обл.
• ТзОВ «Меблі від А до Я»
14000, Чернігів, вул. Щорса, 57 В
тел./факс: (0462) 65-32-45
моб.: (066) 672-01-83, (096) 702-78-99,
(093) 468-66-59
e-mail: hafele.chernigiv@ukr.net



Тел .      +380 / 32 / 235-15-63  
Факс    +380 / 32 / 235-15-60 
Гаряча лінія: 0-800-500-970
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

Гефелє Україна ТзОВ
вул . Б . Хмельницького  200, 1 поверх, 
79037 Львів Україна

hafele .ua
hafeleshop .com .ua


