РОКІВ

Досконала філософія
безпеки

КАТАЛОГ
stal-m.ua

ДВЕРІ ВХІДНІ
ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ

РОКІВ

Основна ціль компанії зробити життя людей
безпечним, як в Україні
так і в світі.

Компанія "Сталь-М" в 2021 році відзначила свій 20-річний ювілей
і підсумовуючи свої здобутки та результати ми згадували і той гараж в
будинку моїх батьків, з якого все починалося, і людей, які протягом цих
двох десятиліть працювали і працюють на нашому підприємстві, і розвиток
технологій, і запровадження ISO та системи KEIZEN, і звісно, наших
клієнтів та партнерів. І ми з гордістю перегорнули цю сторінку нашої історії
та відкрили нову, з ще більшою цілеспрямованістю, планами, та розвитком
підприємства і впевнено ввійшли в 2022 рік...
На жаль, він приніс в нашу країну війну, саму справжню з літаками і
танками, повітряними тривогами і тисячами загиблих людей та скалічених життів...
Завод металовиробів "Сталь-М" з перших днів війни продовжував
працювати, але тепер замість дверей наші хлопці безперебійно
виготовляли протитанкові їжаки та інші загороджувальні конструкції. А
через два тижні війни ми вже зробили декілька перших дверей на
замовлення і продовжували працювати, розуміючи, що економічний фронт
є також надважливим. На сьогоднішній день частина працівників компанії
боронить нашу землю в лавах ЗСУ, багато наших хлопців і дівчат входять
до територіальної оборони та волонтерять...
В момент написання цих слів до каталогу нашої продукції, на
жаль війна в Україні ще триває, та ми впевнені в нашій Перемозі і все
робимо для її наближення. Нам також важливо залишатися надійним
партнером для наших клієнтів та забезпечувати вчасне виготовлення та
доставку продукції "Сталь-М" навіть в цей складний час.
З повагою, засновник компанії
Олексій Муляренко
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ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕКИ
На виробництві "Сталь-М" сповідують філософію постійного
вдосконалення "KAIZEN", а також впроваджено систему контролю
якості ISO 9001:2018. Завдяки цьому вдосконалюються процеси виробництва та допоміжні бізнес-процеси. Як наслідок у роботі
використовуються виключно якісні матеріали та комплектуючі для
виготовлення усіх видів продукції.
У лютому 2020 року, після низки підготувань та нововведень
було запроваджено систему потокового виробництва, що дозволило
оптимізувати затрати робочого часу та збільшити обсяги випуску
дверей
Співпраця з компанією “Сталь-М” вже стала для багатьох
забудовників окремим “Знаком якості”. Зазвичай, власники нових
квартир в новобудовах не замінюють вхідні двері, якщо це продукція
нашої компанії.
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ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ

STANDART+
Серія дверей STANDART ідеально поєднує досконалу якість
та доступну ціну. Дана модель є втіленням синергії високих
технологій та багаторічного досвіду компанії, що дозволило
зробити двері, які забезпечують надійний захист оселі
та збережуть ваш добробут.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина по периметру прилягання
Товщина металу полотна
Товщина металу рами
Товщина полотна
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі
Антизрізи
Ущільнювач
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

1,0 мм
0,5 мм
1,0 мм
60 мм
75 мм
мінеральна вата
2 шт.
2 шт.
гумовий Stomil
МДФ 10 мм ламінована
плівками ПВХ

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Замок основний:
Замок додатковий:
Циліндр замка:
Фурнітура:

Barrera 194 або аналог
Barrera 1082 або аналог
Kedr або аналог
Ручка на розеті

Петля на опорному
підшипнику
Антизріз

Замок додатковий

Замок основний

Антизріз
31
дБ

12

місяців
гарантії
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ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ

KOMFORT/KOMFORT+
(сертифіковані, як вхідні в квартири з межею вогнестійкості ЕІ-30)
Двері серії KOMFORT+ - це справжня заводська якість, яка
підтверджена сертифікатом відповідності згідно
ДСТУ Б В.2.6-11:2011 та має відповідно до нього другий розряд
міцності опору до зламу та клас вогнестійкості ЕІ 30, тобто
гарантовано захистять в дії вогню та диму протягом 30 хвилин.
Для вуличного використання ззовні використовується
вологостійка МДФ 16 мм, ламінована плівками ПВХ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина по периметру прилягання
Товщина металу полотна
Товщина металу рами
Товщина полотна
Наповнення полотна/рами
Петлі
Антизрізи
Ущільнювач
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

КОМПЛЕКТАЦІЯ
згідно ДСТУ Б В.2.6-11:2011
Замок основний:
Замок додатковий:
Циліндр замка:
Фурнітура:

KOMFORT
KOMFORT+
Barrera
KALE/MTL
Barrera
KALE/MTL
Kedr або аналог
Ручка на розеті

KOMFORT
KOMFORT+
1,2 мм
1,5 мм
0,5 мм
0,8 мм
1,5 мм
1,2 мм
90 мм
90 мм
мінеральна вата
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
двоконтурний ECO KS
МДФ 10 мм, ламінована
плівками ПВХ

ЕІ-30

Додатковий верхній
контур змикання

Петля
на опорному
підшипнику
Антизріз
оцинкований

Замок додатковий

Замок основний
багатонаправлений

100
кг

Антизріз
Додатковий нижній
контур змикання

31
дБ

12

місяців
гарантії
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ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ
ТА БУДИНКИ

GLADIATOR
Конструктив дверей GLADIATOR ззовні має суцільний лист
металу ламінований декоративною ПВХ-плівкою WINSHIELD.
Таке поєднання є максимально вандалостійким та має високий
ступінь захисту від вологи та ультрафіолету, а також створює
стримано-вишуканий сучасний вигляд дверей GLADIATOR.
Ця модель дверей повністю придатна для використання як
вхідні двері в будинок або в квартиру. В дизайні дверей
GLADIATOR може бути використаний склопакет. Внутрішнє
оздоблення дверей виконується з ламінованої МДФ накладки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина металу полотна
Товщина металу рами
Товщина полотна
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі
Антизрізи
Ущільнювач
Зовнішнє оздоблення
Внутрішнє оздоблення

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Замок основний:
Замок додатковий:
Циліндр замка:

Kale 252 або Mul-T-Lock 354
Kale 257 або Mul-T-Lock 257
Ключ-тумблер
Замок додатковий
Захисний протектор
Ручка на розеті
на вибір

1,2 мм
1,5 мм
80 мм
80 мм
мінеральна вата
3 шт.
2 шт.
двоконтурний ECO KS
суцільний металевий лист,
ламінований плівкою ПВХ WINSHIELD
МДФ 10 мм ламінована плівками ПВХ

Петля на опорному
підшипнику
Антизріз оцинкований

Петля на опорному
підшипнику

Замок основний

Відеоогляд
дверей GLADIATOR
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Антизріз оцинкований
Петля на опорному
підшипнику

31
дБ

12

місяців
гарантії

Двері серії GLADIATOR+ виготовлені на основі дверей GLADIATOR,
але мають ще більше плюсів за рахунок оздоблення у вигляді
декоративних фасадів, виготовлених з гнутих листів металу та
ламінованих ПВХ-плівкою WINSHIELD (це поєднання є максимально
вандалостійким та має високий ступінь захисту від вологи та
ультрафіолету), які кріпляться ззовні дверей на суцільний лист металу
створюючи таким чином додатковий захист дверного полотна з
декількох листів металу та покращують тепло- та шумоізоляцію.
В дизайні дверей можна поєднувати одразу декілька кольорів
декоративної плівки, а також склопакети, як з використанням
захисних решіток, так і без них або імітацію склопакетів.
Внутрішнє оздоблення дверей виконується з ламінованої МДФ накладки.

ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ
ТА БУДИНКИ

GLADIATOR +

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Замок основний:

Товщина металу полотна
1,2 мм
Товщина декоративного металевого фасаду
1,2 мм
Товщина металу рами
1,5 мм
Товщина полотна
80 мм
Глибина рами
80 мм
Наповнення полотна/рами
мінеральна вата
Петлі
3 шт.
Антизрізи
2 шт.
Ущільнювач
двоконтурний ECO KS
Точки замикання
6 шт.
Зовнішнє оздоблення
металеві фасади, ламіновані
плівками ПВХ WINSHIELD
Внутрішнє оздоблення
МДФ 10 мм ламінована плівками ПВХ

Mul-T-Lock 354M/352R
багатонаправлений
Замок додатковий: Mul-T-Lock 257
Циліндр замка:
Ключ-тумблер
Захисний протектор
Ручка на розеті
на вибір

Відеоогляд
дверей GLADIATOR+

Додатковий верхній
контур змикання

Петля
на опорному
підшипнику
Антизріз
оцинкований

Замок додатковий

Замок основний
багатонаправлений

Додатковий нижній
контур змикання

Петля
на опорному
підшипнику

100

Антизріз
оцинкований

31
дБ

Петля
на опорному
підшипнику

кг

12

місяців
гарантії
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Двері серії GOLD – це якість, підтверджена сертифікатом
відповідності європейського стандарту EN 1627 та має згідно нього
III клас опору до злому. Завдяки спеціальній конструкції, додатковим
захисним елементам, високоякісним замкам та захисній фурнітурі –
цей продукт технологічної думки є надійним захистом оселі.
Двері GOLD виготовляються в двох конструктивах. В першому
випадку використовується гнутий суцільний металевий лист,
товщиною 1,5 мм, ламінований спеціальною ПВХ плівкою WINSHIELD.
В другому випадку зовнішня частина дверей виготовляється з суцільним
прямим листом металу (товщина 1,5 мм), оздобленим вологостійким МДФ
фасадом з ламінацією ПВХ плівкою або дубовим декоративним фасадом.
З внутрішньої сторони дверей також є суцільний лист металу 1,5 мм з
аналогічним зовнішньому варіантом оздоблення на вибір (ПВХ плівка,
МДФ або дуб). В дизайні дверей GOLD може бути використаний склопакет.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина металу полотна
Захист замків
Товщина металу рами
Товщина полотна
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі на опорних підшипниках
Антизрізи
Ущільнювач
Точки замикання
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Замок основний:
Замок додатковий:
Циліндри:

Броненакладка:
Захисна фурнітура:

Mul-T-Lock 352 R
Mul-T-Lock 257 або 352 K
Mul-T-Lock (Classic Pro,
Interactive+, Mt5+), Abloy
(Protec,Protec2, Novel)
Azzi Fausto, Disec
Rostex

Додаткова точка
замикання
(верхня тяга)

Замок
додатковий

зовнішня сторона 1,5 мм
внутрішня сторона + 1,5 мм
гартовані сталеві пластини + 3 мм
2 мм
до 100 мм
80 мм
мінеральна вата
3 шт.
2 шт.
двоконтурний ECO KS
6 шт.
ПВХ WINSHIELD/
вологостійка МДФ 16 мм/Дуб
Петля на опорному
підшипнику
Антизріз
оцинкований

Петля на опорному
підшипнику
Замок
основний

Антизріз
оцинкований

Відеоогляд
дверей GOLD
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Додаткова точка
замикання
(нижня тяга)

Петля на опорному
підшипнику

ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ
ТА БУДИНКИ

GOLD

ДВЕРІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ
ТА БУДИНКИ

GOLD +

Двері серії GOLD+ – це досконалий витвір дверного мистецтва. Вони
відповідають IV класу зламостійкості і гарантовано витримують не менше
45 хвилин активного натиску зловмисників, навіть з використанням
електроінструментів. Двері також пройшли випробування на стійкість до
пробивання кулею з пістолета ТТ і відповідають вимогам системи
сертифікації "Банківський регістр" як двері 2-го класу кулетривкості.
Двері GOLD+ виготовляються в двох конструктивах. В першому випадку
використовується гнутий суцільний металевий лист, товщиною 1,8 мм,
ламінований спеціальною ПВХ плівкою WINSHIELD. В другому випадку зовнішня
частина дверей виготовляється з суцільним прямим листом металу (товщина 3,0 мм),
оздобленим вологостійким МДФ фасадом з ламінацією ПВХ плівкою або дубовим
декоративним фасадом. З внутрішньої сторони дверей також є суцільний лист металу
1,8 мм з аналогічним зовнішньому варіантом оздоблення на вибір (ПВХ плівка, МДФ
або дуб). В дизайні дверей GOLD+ може бути використаний склопакет.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина металу полотна
зовнішня сторона а) суцільний гнутий
лист ламінований плівками ПВХ WINSHIELD - 1,8 мм
б) суцільний прямий лист (під фасад МДФ або дуб) - 3мм
внутрішня сторона + 1,8 мм
Захист замків
гартовані сталеві пластини + 9 мм
Товщина металу рами
2 мм
Ребра жорсткості
7 шт.
Товщина полотна
до 120 мм
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Глибина рами
90 мм
мінеральна вата
Замок
Mottura 84,535Q або Наповнення полотна/рами
3 шт.
основний:
Mottura 85.971s28T Петлі
Антизрізи
3
шт.
Замок
Mottura 50.798 або
Ущільнювач
EKO
KS
додатковий: Mottura 85.983
Точки
замикання
15
шт.
Девіатор:
Mottura
ПВХ WINSHIELD/
Ручка:
Фурнітура на розеті Зовнішнє/внутрішнє оздоблення
вологостійка
МДФ 16 мм/Дуб
Декоративна на вибір
Петля
накладка:
Mottura
Додаткова точка
на опорному
замикання
підшипнику
(верхня тяга)
Захисний
Антизріз
оцинкований
Дівіатор (опція)
протектор:
M-T-L Yale SL3 або
Замок додатковий
Disec або
Петля
на опорному
Azzie Fausto
підшипнику
Серцевина:
M-T-L (Interactive+,
Антизріз
Замок основний
оцинкований
багатонаправлений
MT5+, ClassicPro)
або Abloy (Protec,
Дівіатор (опція)
Антизріз
оцинкований
Protec Pro, Novel)
Додаткова точка
замикання
(нижня тяга)

Відеоогляд
дверей GOLD+

Петля
на опорному
підшипнику
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РОКІВ

Меблеві ПВХ плівки Ves Decor
Виробництво - Україна.
Меблева ПВХ плівка - доступний
варіант імітації дорогих облицювальних матеріалів.
Особливості меблевої плівки:
водостійкість - не боїться попадання
води на поверхню;
стійка до фізичних і хімічних пошкоджень;
екологічно безпечна з позиції використовуваного сировини і умов експлуатації;
може імітувати деревину, тканину,
шкіру, метал.
Саме зважаючи на перелічені переваги, ПВХ плівка використовується
п р и в и гот о вл е н н і д ве р е й . Д а н е
рішення дозволяє отримати відмінний
результат, який імітує натуральні
матеріали, порівняно за невисокий
бюджет. В асортименті широкий вибір
плівок для меблевих фасадів: матові з
тисненням, матові текстурні, глянцеві
однотонні, металік і т. д.
ПВХ-плівка WINSHIELD ECO+
Виробник HAOGENPLAST Ізраїль
Товщина плівки 0,250мм
ПВХ-плівка WINSHIELD ECO+ виготовлена на заводі Haogenplast (Ізраїль)
за інноваційною технологією з застосуванням надстійких до ультрафіолету
пігментів. Плівка призначена для
нанесення на двері та дверні накладки.
Гарантія для зовнішнього застосування 7 років, стійка до перепадів
температури, вологи і механічних
пошкоджень.
Вся продукція WINSHIELD ECO+
виготовлена за технологією Color
Shield, що захищає від нагрівання.
Термопластична, легко приймає форму
кутів, увігнутих та випуклих поверхонь,
точно повторюючи контури.
*При замовленні партії дверей
варіанти малюнків МДФ-накладок та
кольори ПВХ-плівок обговорюється
індивідуально.
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STANDART

RAL

Серія дверей Standart ідеально поєднує досконалу якість
та доступну ціну. Standart є втіленням синергії високих технологій
та багаторічного досвіду компанії, що дозволило зробити двері,
які забезпечать надійний захист оселі та збережуть ваш добробут

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина по периметру прилягання полотна дверей
Метал полотна
Метал рами
Товщина полотна з МДФ
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі
Антизрізи
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

1,5 мм
0,8 мм
1,2 м
70 мм
7040
90 мм
мінеральна вата
2 штуки
7024 2 штуки
ПВХ, МДФ 10 мм
9016

8019
*Базові кольори
порошкового
фарбування рами
та металевих
частин полотна

ЗАМИКАЮЧІ ПРИСТРОЇ
Замок основний: Barrera 194
Замок додатковий: Barrera 1082
Циліндр замка: ключ-тумблер
Захисний протектор: Barrera
Ручка: фурнітура на розеті Kedr

ПЕРЕВАГИ
Додаткові пластини захисту замка
Регулятор притвору
Короб захисту замка і ригелів

Петля на опорному
підшипнику
Антизріз оцинкований
Замок додатковий

Замок основний
багатонаправлений
31
дБ

Антизріз оцинкований

Відеоогляд
дверей STANDART

stal-m.ua
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Компанія "Сталь-М" серійно виготовляє та при необхідності
проводить ліцензований монтаж сертифікованих протипожежних
одно- та двополотних дверей з межею вогнестійкості ЕІ-30 та
ЕІ-60, а також протипожежних воріт ЕІ-60 та люків з межею
вогнестійкості ЕІ-30 та ЕІ-60. Оздоблення протипожежних
дверей та люків ПВХ-покриттям та різноманітними порошковими
фарбами дає можливість для гармонійного поєднання такої
специфічної продукції з інтер'єром будь-якого стилю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина по периметру прилягання
Товщина металу полотна
Товщина металу рами
Товщина полотна
Глибина рами
Наповнення полотна/рами

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1,5 мм
0,8 мм
1,2 мм
65 мм
95 мм
протипожежне наповнення,
в залежності від межі вогнестійкості
2 шт. (одна зі зворотньою пружиною або дотягувач)
Петлі
2 шт.
Антизрізи
«огракс»
Протидимна стрічка
полімерно-порошкове фарбування/
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення
ПВХ плівка

Замок основний: ISEO або аналог
для протипожежних дверей
Ключ-ключ
Циліндр замка:
Протипожежна фурнітура
Додаткові опції: Скління протипожежним
склопакетом
Система «Антипаніка»
Apecs або Tesa

ЕІ-30

ЕІ-60

ISO

9001:2015

Відеоогляд
протипожежних дверей
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гарантії

ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ

ПРОТИПОЖЕЖНІ

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ

ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ
Двері металеві технічні використовують для заповнення будівельних
прорізів в нежитлових приміщеннях технічного призначення будівель
і споруд з метою обмеження доступудо них осторонніх осіб.
Виготовляються як з одним листом металу без утеплення, так і з двома
листами металу полотна та наповненням утеплювачем.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина металу полотна
Товщина металу рами
Товщина полотна
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

0,8 мм
1,2 мм
до 60 мм
90 мм
мінеральна вата
2 шт.
полімерно-порошкове
фарбування

ДВЕРІ ДЛЯ ПІД’ЇЗДІВ
Підїздні двері від компанії "Сталь-М" доповнять екстерєр
будь-якого будинку завдяки великому асортименту
оздоблювальних матеріалів та продуманій конструкції,
а також забезпечать максимальну тепло- та звукоізоляцію
за допомогою якісного наповнення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип рами
Товщина металу рами
Товщина металу полотна
Товщина полотна
Тепло-, шумоізоляція
Контури ущільнення
Петлі на опорних підшипниках
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

гнутий профіль
1,5 мм
1,2 мм
62 мм
мінеральна вата
2 шт.
3 шт.
полімерно-порошкове
фарбування або
ПВХ-плівка vinorit
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STANDART
Серія дверей Standart ідеально поєднує досконалу якість
та доступну ціну. Standart є втіленням синергії високих технологій
та багаторічного досвіду компанії, що дозволило зробити двері,
які забезпечать надійний захист оселі та збережуть ваш добробут

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

ВХІДНІ ДВЕРІ В КВАРТИРУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина по периметру прилягання полотна дверей
Метал полотна
Метал рами
Товщина полотна з МДФ
Глибина рами
Наповнення полотна/рами
Петлі
Антизрізи
Зовнішнє/внутрішнє оздоблення

ЗАМИКАЮЧІ ПРИСТРОЇ
Замок основний: Barrera 194
Замок додатковий: Barrera 1082
Циліндр замка: ключ-тумблер
Захисний протектор: Barrera
Ручка: фурнітура на розеті Kedr

ПЕРЕВАГИ
Додаткові пластини захисту замка
Регулятор притвору
Короб захисту замка і ригелів

1,5 мм
0,8 мм
1,2 м
70 мм
90 мм
мінеральна вата
2 штуки
2 штуки
ПВХ, МДФ 10 мм

Петля на опорному
підшипнику
Антизріз оцинкований
Замок додатковий

Замок основний
багатонаправлений
31
дБ

Антизріз оцинкований

Відеоогляд
дверей STANDART

stal-m.ua

12
stal-m.ua
місяців
гарантії
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У К РА Ї Н С Ь К А
ЛОКСМАЙСТЕР
Ф Е Д Е РА Ц І Я

Конфедерація
Будівельників
України

Україна, 33020, м. Рівне
вул. Соборна, 370-Д
Відділ по роботі з корпоративними клієнтами
+38 (067) 360 27 13
Центр продажу дверей та роботи з дилерами
+38 (067) 578 05 35
Відділ постачання
+38 (067) 360 43 85

stal-m.ua

