
Надійність. Доступність. Комфорт.

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

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

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

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

• Завдяки особливостям покриття ідеальна для використання в регіонах з високим рівнем вологості.



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

Поворотно–відкидна стулка

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

Поворотна стулка

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

Фрамуга

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

Штульпове вікно з основною  
поворотно–відкидною стулкою

Підтверджена 
якість

Висока 
надійність

Додаткові  
функції 

Плавний  
рух 

Щільний 
притиск 

Безшумна 
робота 

Базова
безпека

Максимальна 
вага стулки

Максимальна 
вага стулки

130 kg 80 kg

Діапазон застосування

Безпека Надійність



Антивандальні елементи

Ступеневе відчинення

Ножиці

Мікроліфт–блокіратор

Лижа–мікроліфт

Замок для дитячої безпеки

10 YEARS



2

Ступеневе відчинення

5

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

Виключає провисання 
стулки в режимі вікна 
“зачинено”.

3

Ножиці

6

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

Запобігає відчиненню 
вікна маленькими дітьми.

1

Антивандальні елементи

4

Мікроліфт–блокіратор
Ускладнюють злам вікна 
зловмисниками.

Забезпечує комфортне 
зачинення вікна  
і перешкоджає його 
помилковому відчиненню.

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



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

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

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

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

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

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

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ



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

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

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

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

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

Дозволяє відчинити 
стулку вікна на 6 мм 
для провітрювання 
приміщення без істотних 
тепловтрат.



ФУРНІТУРА ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

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

Поворотно–відкидна стулка

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

Поворотна стулка

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

Фрамуга

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

Штульпове вікно з основною  
поворотно–відкидною стулкою

Діапазон застосування

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

Для виготовлення таких вікон використовується міцна  
та зносостійка фурнітура. 

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

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

Базова
безпека

Максимальна 
вага стулки

130 kg

Безпека



ДЛЯ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ПРОФІЛЕЙ:

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

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

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм

Ширина наплаву 20,0 мм

Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм

Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм

Ширина наплаву 18,0 мм



Запірні пластини

Протизламні елементи

Верхня петля

Нижня петля

Фальцева петля

Запірно-відкидна пластина

10 YEARS



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

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

Запірні пластини Протизламні елементи

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

3 4Врізна петля забезпечує 
надійну фіксацію стулки. 

Верхня петля Нижня петля

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

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

Фальцева петля Запірно-відкидна пластина

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ




