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Мета ТзОВ «Брама» – запропонувати серійний 

продукт найвищої якості, виготовити його з 

екологічно чистих матеріалів у найкоротші 

терміни для задоволення потреб споживача. 

 

• четвертні полотна - ламінована продукція 

• без четвертні полотна- шпонована продукція 

 

 

 

 



Компанія технічно оснащена виробничими лініями 

західноєвропейських виробників деревообробного 

обладнання: Kuper, Burkle, Heesemann, Weeke 

(Німеччина), Cefla, SCM Sergiani (Італія), Barberan 

(Іспанія) та ін., аналогів яким немає в Україні. 

 

Технологічні можливості фабрики - 300 000 дверних 

блоків протягом року. 





  
         Зміна  ЛОГОТИПУ 
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• Четверть, 

 ламінована продукція 
 
 
 
 

• Полотно без четверті,  
 шпоноване 

 

 

 

 

 



Класифікація за способом виготовлення  
• Гладкі (щитові) 

• Гладкі рамкові 

• Погонажні   

• Полотна з плоскими тафлями  

• Полотна з фігурними тафлями 

• Погонажні тафльоваві 

 

 



Чому BRAMA ? 

1. Четверть – Покращує візуальний ефект який  
приховує недоліки роботи майстра 

  2. Підвищена звукоізоляція в базовому блоці 
             Сота-25 дБ. ДСП-29 дБ.  
  3. Євростандарт – 90% європи з четвертю 

 



По виконанню: 
 

• Четвертні (з фальцем) ламіновані 

• Без четверті  

• Глухі двері 

• Заскленні              мал. Чет.        мал. БЧ  

• Посиленні двері (ДСП_тр) 

• Спеціальні двері 

   - протипожежні ЕІ 30 

   - звукоізоляційні  32db, 39db, 42db) 



 

 

Сировина для виготовлення продукції ТзОВ “Брама” 

 

-лісоматеріали хвойних порід: Україна; 

-гофрокартонний сотовий наповнювач: Нідерланди; 

-плити MDF: Польща; 

-плити ДСП (трубчасті): Німеччина; 

-декоративний папір: Польща, Італія, Німеччина; 

-шпон: Україна, Польща, Італія; 

-скло: Україна; 

-фурнітура: Польща. 

 



За способом відкривання: 
• Праві – одинарні і  подвійні 

 

 

 

•Ліві  - одинарні і  подвійні 

 

 

 
• Розсувні                                Маятникові 

 



Схема конструктиву,  

щитового та погонажного полотна 

Щитове полотно                                             погонажне полотно 





Конструктив 

www.brama.ua 



 

   Шпонування і Каширування 
– відмінність?  



Виробнича термінологія: 
 

Каширування - досить складний процес нанесення декоративного 
покриття на тверду основу (плиту HDF) під тиском при певній температурі. 
Нанесення покриття таким способом є вічним, і його, практично,  неможливо 
відокремити від основи після нанесення. 

MDF (Medium Density Fiberboard) - деревоволокнистих плит середньої 

щільності - продукт деревного походження, утворений пресуванням деревних волокон 
з використанням органічних сполучних в умовах високого тиску і температури. Плита 
MDF має однорідну щільну структуру, завдяки чому за можливостями механічної 
обробки вона значно перевершує натуральне дерево. Для виготовлення плит MDF 
використовується, як правило, низькосортна деревина і відходи деревообробки. 
Одержуваний продукт повністю відповідає всім необхідним вимогам до сучасного 
конструкционному матеріалу: він екологічно безпечний, міцний, легко піддається 
фрезерованию і іншим видам обробки 

HDF(HighDensity Fiberboard)-деревоволокниста плита високої щільності - 

продукт, аналогічний плиті MDF, але перевищує її по щільності. У своєму виробництві 
компанія «БРАМА» використовує плиту HDF товщиною 3 і  4 мм.  

    

 

 

 

 



Виробнича термінологія: 
  

Шпон- це тонкий лист деревини товщиною 0,35- 4,0 мм. За способом виготовлення,  

існує струганий, лущений  і пиляний шпон. 

Струганий шпон виготовляють зазвичай із колод цінних порід дерева  на 
шпоностругальних верстатах. При цьому на зріз потрапляє як зовнішня (заболонь), так 
і внутрішня частина колоди (ядро).  За текстурою, струганий шпон поділяють на види: 
радіальний (Р), напіврадіальний (НР), тангентальний (Т), тангентально-торцевий (ТТ). 

Лущений шпон виготовляється із деревини листяних та хвойних порід з сировини 1 
та 2 сортів. Виготовляють лущенням (обточуванням) колоди, що обертається. Тому під 
зріз потрапляє спочатку заболонь, а потім ядро. Внаслідок цього шпон одноколірний і 
не має такої красивої текстури як струганий. 

 

 

 

 

 

Шпонування -процедура приклеювання шпону до твердої поверхні.  Існують три 

основні технології шпонування – гаряча, холодна і мембрана.   

 

 

 

 



Покриття 

www.brama.ua 



Виробнича термінологія плівки: 
 

 

Фініш фолія «Лінія Дерева» обробка штучними матеріалами з фінішним 

шаром, тобто на полотно наклеюється матеріал певного забарвлення або імітує будь - 
якої природний малюнок (найчастіше деревини).  

CPL «Шнопоцел» (Continuous Pressure Laminate) - паперово-шаруватий 
пластик, вироблений безперервним способом на стрічкових пресах при температурі 
170 ° С під тиском 25-50 кг / см2, після чого охолоджується і змотує в рулони (рулонний 

ламінат). Володіє підвищеною твердістю і зносостійкість поверхні, стійкістю до дії води і 
хімічних реактивів, багатим асортиментом кольорів і малюнків. Продавці дверей часто 
називають цей облицювальний матеріал ламінатіном. 

Зрощування бруса- зрощуються між собою бруски довжиною 20-40 см. 

Зрощування деревини по довжині на мікрошип (зубчасте клейове з'єднання) робить 
матеріал однорідним за своєю структурою, виключає можливість викривлення і 
розтріскування з часом. При зміні вологості навколишнього середовища брус не змінює 
своєї форми. 

 

 

 



 

 

            

 

 

  

   Гартоване скло - скло, нагріте до температури 

гартування (650-680 ° C) з наступним швидким рівномірним 

охолодженням повітрям. В результаті такої обробки скло набуває 

підвищену механічну міцність, термостійкість і безпеку при 

руйнуванні. Розбиваючись, таке скло руйнується на безліч дрібних 

осколків з тупими гранями, які не здатні заподіяти серйозні травми. 

 

  Триплекс - багатошарове скло (два або більше органічних 

або силікатних скла, склеєні між собою спеціальною полімерною 

плівкою, здатною при ударі утримувати осколки). Як правило, 

виготовляється шляхом пресування при нагріванні.  
 





Коробки  ламіновані : 

 
 

 

 

 

 

 

 
    Стандартна коробка                              Коробка БРАМА Profi 
 * Лиштва 60 (70) мм 
 * Добірна планка 
 

 
Переваги і відмінності 

 



  Складська програма  « Екоцел » 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     19.2 береза                    19.2 чорний дуб                    19.3 береза                  19.5 чорний дуб 



Складська програма 

«EURODOORS» 2019 

 

   19.50 білий             19.31Е горіх           19.31Е горіх          19.31Е білий 

      преміум                     сірий              американський           преміум 



  Складська програма 2019 коробка 

регульована 

 

 

 

Регульована коробка 

80-100  

100-140 

140-180 
    



  Складська програма «Лінія 

Дерева» 2019  

 

 

3 

2. 

 

 

дуб_білений                                       

2.1 і 2.2 (15% Акція) 

 

 

 

 

 

в’яз_скандинавський 

              2.1 і 2.2   

 

 



 

•   Фініш-фолія (Лінія дерева)  

 
•   ПП-плівка (Екоцел)  
 
 

•   CPL, HPL (Шпоноцел) 

 

•   Ламінатин (EURODOORS) 

 
  

ПОКРИТТЯ 

Ламіновані  









Новинка 2017   

           19.24                  19.25                   19.27                       

19.20                      19.23                   19.22                    



Новинка 2018 

СЕРІЯ «EURODOORS»  

Модель 19.31 E  Модель 19.40 E  Модель 19.44 E  Модель 19.46 E  



Новинка 2018 

      Модель 19.84 E    Модель 19.85 E    

СЕРІЯ «EURODOORS»  



Новинка 2018 

      Модель 19.50   Модель 19.51 

  

Класика 

  Модель 19.54 



Новинка 2018 

Модель 19.81  Модель 19.82  Модель 17.3 M  



       Нові моделі  «Екоцел» 

2019року  

 

            19.28                                19.29                               19.83 

 

 

 

 

 

 

 





ПОКРИТТЯ “ЕКОЦЕЛ”  

 

Білий гладкий   Ясен альпійський  Береза  

Акація  Мокка  Дуб чорний  

Ясен білий 

Ясен сірий 



 

ПОКРИТТЯ “EURODOORS” 

 

 

Білий преміум  Дуб натуральний  Горіх сірий  Горіх американський  



Тільки шляхетна стриманість. 

Жодної похибки стилю. 

Обираючи, можна бути собою. 

Вони не зрадять 

Тільки шляхетна стриманість. 

Жодної похибки стилю. Обираючи, 

можна бути собою. Вони не 

зрадять 



 

 

 

 

Модельний ряд: 



ПОКРИТТЯ “Лінія Дерева” 

 

 

 
Білий  

Дуб сірий  

В’яз скандинавський  Дуб білений  

Вільха  Горіх  

Горіх волоський  Дуб карпатський  Дуб антрацит  



Витриманий стиль, який наповнить 

Вашу оселю затишком, комфортом та 

гармонійно доповнить інтер'єр 

помешкання. 



 

 

 

 

Модельний ряд: 



 ПОКРИТТЯ   

“Лондон і Фасад” 

 

HDF-фарбований і ПВХ- плівки 

 

 

 

 

 

Білий  



“ЛОНДОН ” і “ФАСАД”  
МОДЕЛЬНИЙ РЯД 
 

 

 

 

 



ПОКРИТТЯ Шпон 

Натуральний 

 

 
 

  Дуб венге                  Дуб горіх                    Горіх                            Ясен                      Дуб сірий                Дуб балтик 

                                                                   американський             вибілений     

 

 

 

 

 

 

 

 

              Дуб радіал              Дуб тангентал             Дуб рустик                  Дуб Crack 

 
 

                           



Полотна  Шпоновані  
“Преміум класу”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Модельний ряд: 



Модельний ряд: 



Погонаж шпонований: 
 
 

                    

 

 

 

 
 
 
 
    Коробка “Комфорт”                              Коробка “Престиж” 
 * Лиштва “Комфорт” 70 мм              * Лиштва  “Преміум” і “Нюанс” 
 * Добірна планка                                  * Добір “Преміум” 90, 130, 190  
                                                                     * З”єднювальна планка    

 
Переваги і відмінності 

 



 
 

Технічні двері 
 

 

 

 

Протипожежні дверні блоки тривалість вогнестійкості 30 хв 

   Звукоізоляційні двері 32 db, 39 db, 42 db 

 

Протипожежні глухі 20.1  

   ЕІ-30 32 db  (одинарні, подвійні) 

   ЕІ-30 38 db  (одинарні) 

   ЕІ-30 42 db  (одинарні) 

 

Протипожежні засклені 20.2  

   ЕІ-30 32 db  (одинарні, подвійні) 

 

Звукоізоляційні дверні блоки 

   32 db  (одинарні) 

   39 db  (одинарні) 
 

 

 



Зрізи протипожежних полотен 

Протипожежні ЕІ 30 32 ДБ 

Протипожежні ЕІ30 38 ДБ 



НЕСТАНДАРТНІ ЗАМОВЛЕННЯ 

Максимальна 
висота  

2400 мм 

Максимальна 
ширина    

1144 мм 



№ п/п Найменування організацій Обєми виконаних поставок 

1 Мережа готелей Рейкарц 5000 дверних блоків 

2 Готель «Міротель» Трескавець 420 дверних блоків 

3 Мережа готелей «Женева» 500 дверних блоків 

4 Готель «Гагарін Плаза» Одеса 250 дверних блоків 

5 Готель «Шератон» Запоріжжя 330 дверних блоків 

6 Клініка «БОРИС» Київ 240 дверних блоків 

7 Готель «Братислава» 410 дверних блоків 

8 Готель «Фермонт» Київ 370 дверних блоків 

9 Мережа готелей «Рамада» 460 дверних блоків 

10 Завод «Фуджікура» Львів 200 дверних блоків 

11 Голель «Флорида» м. Львів 220 дверних блоків 

12 ТРЦ «Вікторія Гарденс» 80 дверних блоків 

13 Перенатальні центри Україна 2500 дверних блоків 

14 ГК «Захар Беркут» 90 дверних блоків 

 

 

Реалізовані об'єкти 



УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ 



Стадіон Металіст Харьків 

ПРОЕКТИ  РЕАЛІЗОВАНІ  КОМПАНІЄЮ  “BRAMA” 
Мережа  гот.  «Рейкарц»        Клініка “Борис” Кондитерська фабрика “Рошен” 

Будівельний гіпермаркет “Епіцентр” Будівельний гіпермаркет “Епіцентр” Будівельний гіпермаркет “Епіцентр”         Готель    “Фермонт” 



КОНТАКТИ 

ТзОВ “БРАМА” 

81085, Україна, Львівська область, 

Яворівський район, с.Рясне-Руське, 

вул.Свободи, 25 

тел/факс. +38 032 235 11 99 

 

Відділ по роботі з будівельними та 

інвестиційними організаціями 

03148 г. Киев, ул. Жмеринская 11/1 

тел/факс +38 044 459 04 16 

тел/факс +38 044 459 04 18 

 

 www.brama.ua 
 

 


