
ТОВ «Весь мир бронедверей»™
ТОВ «Весь мир бронедверей» ™ спеціалізується на виготовленні

захисних металевих дверей практично будь-яких типів і будь-якої
складності: куленепробивних, протизламних, вогнетривких,
протиударних, стандартних, арочних, двопільних, зі склопакетами
тощо. Наша продукція користується підвищеним попитом в банківських
установах, на підприємствах і в приватних житлових помешканнях.

Підприємство атестоване по системі «Укрсепро» (атестат № UA
3.003.0407-06). Продукція сертифікована згідно ДСТУ БВ-211-97 та
БВ.1.1-62001 Укрметртестстандартом Центру сертифікації
банківського обладнання і відповідає ДСТУ ENV 1627:2004 та ДСТУ
4547:2006. Підприємство має ліцензію на монтаж вогнетривких дверей
серії АВ №319877. 

За бездоганну якість продукції, постійну орієнтацію на інтереси
споживачів та вагомий внесок у формування українського ринку
конкурентоспроможних товарів та послуг ТОВ «Весь мир
бронедверей»™ нагороджено загальнонаціональним знаком якості
«Вища проба». У 2008 році за досягнення вагомих показників за 2007
рік та за високі професійні досягнення ТОВ «Весь мир бронедверей»™
стало лауреатом рейтингу «Краще підприємство України». Виготовлені
підприємством куле- і зламостійкі двері стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2008 року».

Підприємство одне з перших в Україні розробило конструкцію
захисних дверей і провело сертифікацію своєї продукції одночасно на
куле- і зламостійкість. Такі двері не лише захистять ваше житло від
небажаних гостей, але й убезпечать від пострілів із вогнепальної зброї.
Продукція ТОВ «Весь мир бронедверей»™ нині практично не має
аналогів в Україні. 
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Спеціалісти підприємства виготовляють двері, що поєднують у собі всі
ознаки 1-6 класу зламостійкості та 1-4 класу кулестійкості (від ДЗВП – 1/1
до ДЗВП – 6/4).

Двері захисної моделі BODYGUARD успішно поєднують у собі
відразу два показники – кулестійкість та підвищену стійкість до зламу,
що досягаються за рахунок покращення конструкції у поєднанні із
замком підвищеної секретності та надійності, застосуванням захисних
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куленепробивних броненакладок на замочні щілини з підвищеною
секретністю, використанням системи вертикального замикання та
багато іншого. Ці сталеві захисні зламостійкі двері призначені для
встановлення у спеціальних приміщеннях банку, касах, пунктах обміну,
в приміщеннях, де проводяться операції по передачі цінностей, а також
в інших приміщеннях з вимогами підвищеної безпеки. Наприклад, у
приміщеннях для VIP-персон тощо.

Зовнішній вигляд дверей може варіюватися залежно від вибору
замовника. Можливе виготовлення ексклюзивних варіантів
оздоблення, що включає в себе зображення логотипу банку, герба чи
складних малюнків за ескізом.

Продукція, що виготовляється ТОВ «Весь мир бронедверей»™, –
індивідуальна. При виготовленні дверей враховуються всі побажання
замовника. Тут можуть виготовити бронедвері різноманітних розмірів
та конструкцій з будь-яким поєднанням замків, фурнітури та
оздоблення. Можливі варіанти оздоблення – МДФ, натуральні філенки,
плівка, що імітує дерево, полімерні покриття, ДСП ламіноване,
шкірвініл. Можливе використання інших матеріалів за бажанням
замовника. У виробництві використовуються лише найкращі матеріали
та комплектуючі, сталь всесвітньовідомого заводу «Запоріжсталь».
Тепло- й шумоізоляція досягаються за рахунок укладання в середину
дверей мінвати Isover, Rockwool, базальтового волокна та шляхом
герметизації щілин монтажною піною і ущільнюючими гумами.
Підприємство використовує фурнітуру від фірм відомих виробників
Сolombo, MBC, Armadillo, Palladium, Mul-t-lock, Coba та ін. ТОВ «Весь
мир бронедверей»™ застосовує замки кращих світових виробників
Mul-t-lock, Cisa, Moturra, Azbe, Kale, Gerda та ін.

Новинка підприємства – розробка моделей дверей із неіржавіючої
сталі. В 2008 році ТОВ «Весь мир бронедверей»™ одне з найперших в
Україні розробило і втілило у виробництво різні типи вхідних

бронедверей із неіржавіючої сталі. Такі іміджеві вхідні бронедвері у
більшості випадків встановлюються в банківських установах, нічних
клубах і офісних приміщеннях, ресторанах і кафе. Виробнича база
дозволяє виготовляти такі двері із неіржавіючої сталі у різноманітних
конфігураціях. Наприклад, засклені двері можуть мати невеликі
декоративні ілюмінатори, або до 90 % скляної площі. Такі двері можуть
бути протипожежними і захисними: куленепробивними, зламостійкими,
антивандальними тощо. Підприємство виготовляє двері зі сталі
товщиною від 0,8 до 4 мм. Усі вхідні двері із неіржавіючої сталі
виготовляються за індивідуальними проектами і можуть мати вигляд
стандартних, арочних чи двостворчатих. Вони комплектуються
різноманітними ручками, замками, системами контролю доступу і
дистанційного відкривання дверей. 

ТОВ «Весь мир бронедверей»™
вул. Регенераторна, 4, м. Київ 
Тел.8 (044) 237-13-26, 8 (044) 491-13-26
сайт: dveri.com.ua
e-mail: dveri@ukr.net


