


Серед головних складових успіху 
продукції «Євроформат» на україн-
ському і міжнародному ринках слід 
зазначити:

• використання європейських 
технологій металообробки;

• налагоджені технологічні процеси;

• надання комплексу послуг, що 
включає технічну консультацію, 
виробництво, індивідуальну розробку 
продукції.

Виробничі потужності заводу 
«Євроформат» знаходяться у місті 
Києві на площі 12 400 м2. Система 
управління якістю на підприємстві 
відповідає міжнародним стандартам і 
сертифікована згідно з ISO 9001:2015. 
У 2018 році завод склав сертифікацію 
на відповідність процесів виробництва 
продукції міжнародному екологічному 
стандарту ISO 14000 (environmental 
management system).

Компанія дотримується наступних  
принципів роботи:

• висока якість матеріалів і 
комплектуючих;

• максимальна відповідність 
законодавчим вимогам;

• повна відповідальність за організацію 
всіх процесів —  від запуску у 
виробництво до здачі об’єкта 
замовнику.

ТОВ «Завод Євроформат» — україн-
ський виробник ліфтів та металовиробів 
з виробничими потужностями в місті 
Києві, що експортує продукцію до країн 
Європи.

Компанія активно розвиває три напрямки: 
виробництво металевих дверей, ліфто-
вого обладнання і корпусних металови-
робів. Асортимент продукції з першого 
напрямку включає двері металеві 
протипожежні, двері технічні, а також 
протипожежні й технічні люки.



На основі креслень 
замовника складаємо 
специфікацію.
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Готуємо замовлення до 
відправлення, сортуємо 
двері попалетно  
за поверхами.

Завозимо на будівельний 
майданчик та здійснюємо 
монтаж по поверхах.

Проводимо контроль 
виконаних робіт  
за участю служби 
технічного нагляду.

Виїжджаємо на об’єкт, 
здійснюємо  вимірювання 
будівельних отворів.

Вносимо корективи  
у замовлення на основі 
фактичних параметрів, 
розміщуємо у виробництво.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:

4 5



Двері металеві 
протипожежні 
(ДМП) одно- 
і двостулкові

Двері протипожежні 
«Євроформат» 
виготовлені відповідно 
до ДБН В.1.1-7-2016 
(п. 6.4) та ДСТУ 
Б В.2.6 – 7:2009 
(п. 5.2.1) і сертифіковані 
Державним центром 
сертифікації 
протипожежного 
призначення ДСНС 
України. Можуть 
бути використані для 
заповнення прорізів 
у протипожежних 
перешкодах у житлових 
будинках, офісних 
будівлях, розважальних 
і торгових центрах.

Компанія пропонує 
металеві протипожежні 
двері двох типів — 
з класом вогнестійкості 
EI 60 і EI 30. Відповідно, 
у разі пожежі двері 
здатні локалізувати 
полум’я на 60 або 
30 хвилин, що дасть 
змогу вберегти людей у 
суміжних приміщеннях 
від потрапляння 
чадного газу, 
забезпечити доступ 
пожежних бригад до 
місць займання та 
мінімізувати загальні 
матеріальні збитки.
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• Полотно дверей завтовшки 
52 мм: 
два листи металу (завтовшки 
1,2 мм), три вварені ребра 
жорсткості та прошарок з 
вогнестійкої мінеральної 
вати, що має підвищені 
теплоізоляційні властивості.

• Рама із замкнутого профілю 
(товщина металу 2 мм) 
забезпечує твердість 
конструкції. 

• По периметру 
полотна прокладена 
терморозширювальна 
стрічка, яка у разі пожежі 
збільшується в розмірах, 
заповнюючи простір між 
дверима та рамою і тим 
самим перешкоджаючи 
поширенню чадного газу. 

• Двері обладнані 
протипожежним замком 
NEMEF® і спеціалізованими 
протипожежними 
ручками NEMEF® 
виробництва Нідерландів. 
Усі деталі замка сталеві, 
ручки виготовлені з 
термостійкого матеріалу, 
який під впливом полум’я 
не нагрівається, що 
гарантує нормальну 
роботу і безперешкодну 
евакуацію людей 
у разі пожежі. 

• Двері комплектуються 
анкерами в необхідній 
кількості.
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вогнезахисна 
стрічка

ущільнювач мінеральна 
вата

скло

ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ 
ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) 
ОДНОСТУЛКОВІ

Рама Замкнений профіль, метал 2 мм

Полотно
Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. 
Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості. 

Петлі 2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна

Ущільнювач
• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна
• Ущільнювач спінений

Замок Протипожежний NEMEF®

Ручка Протипожежна NEMEF®

Фарбування
Полімерна порошкова фарба, колір RAL, 
обраний замовником

Опції

• Доводчик з фіксацією і без фіксації 
• Антизрізи
• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних 

зовнішніх дверей
• Скління до 25%

ДМП одностулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

Протипожежна ручка 
з протипожежним 

замком NEMEF®

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2600 мм

ширина: 
від 600 до 1100 мм
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ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ 
ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) 
ДВОСТУЛКОВІ

вогнезахисна 
стрічка

вогнезахисна 
стрічкаущільнювач

ущільнювач

мінеральна 
вата

скло

Рама Замкнений профіль, метал 2 мм

Полотно
Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. 
Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості. 

Петлі 2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна

Ущільнювач
• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна
• Ущільнювач спінений

Замок Протипожежний NEMEF®

Ручка Протипожежна NEMEF®

Фарбування Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником

Опції

• Доводчик з фіксацією і без фіксації 
• Антизрізи
• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних 

зовнішніх дверей
• Скління до 25%

ДМП двостулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2530 мм

ширина: 
від 1100 до 1500 мм
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Двері технічні
антивандальні
Двері технічні являють 
собою міцну метало-
конструкцію, що не 
зазнає деформації, яки-
хось зовнішніх впливів 
або загоряння. Ідеальні 
для заповнення прорізів 
у підсобних та склад-
ських приміщеннях, де 
необхідно забезпечити 
збереження майна і ви-
моги до вогнестійкості 
не нормовані.

Люки технічні 
та протипожежні 
EI 60
Люки металеві 
протипожежні 
використовуються для 
заповнення прорізів  
у протипожежних 
перешкодах при 
нормативно 
визначеному класі 
вогнестійкості EI 60 (60 
хвилин). Конструкція 
протипожежних 
люків «Євроформат» 
забезпечує високу 
механічну міцність, 
звукопоглинальні 
та теплоізоляційні 
властивості, завдяки 
чому у разі пожежі 
вони здатні стримувати 
поширення вогню, 
чадного газу і токсичних 
продуктів горіння. 

Люки EI 60 
виготовляються на 
підставі технічних умов, 
узгоджених Державним 
центром сертифікації 
протипожежного 
призначення 
ДСНС України. 
Комплектуються 
спеціальною 
фурнітурою.
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ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ 
АНТИВАНДАЛЬНІ

Рама Сталевий гнутий профіль, товщина металу 2,5 мм

Полотно Товщина металу 1,2 мм 

Петлі 2 посилені петлі 

Ущільнювач Ущільнювач спінений 

Замок Врізний сувальдний 

Ручка Модель «зефір», сталь, порошкове покриття 

Скління Не передбачене

Фарбування
Полімерна порошкова фарба, колір RAL,  
обраний  замовником

Опції

• Доводчик з фіксацією і без фіксації 
• Антизрізи
• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних 

зовнішніх дверей

Двері технічні антивандальні: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2600 мм

ширина: 
від 600 до 1000 мм

Замок врізний 
сувальдний, 

ключ-«метелик»
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ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ EI 60

Рама Замкнутий профіль, з фіксацією через коробку, метал 2 мм

Полотно
Товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. Наповнення – 
мінеральна вата. 

Петлі 2 посилені петлі

Ущільнювач
• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна
• Ущільнювач спінений

Замок Протипожежний NEMEF®

Ручка Протипожежна NEMEF®

Скління Не передбачене

Фарбування
Полімерна порошкова фарба, колір RAL,  
обраний замовником

Опції
• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних 

зовнішніх люків

Люк металевий протипожежний одностулковий з класом 
вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

вогнезахисна 
стрічка

ущільнювач
мінеральна 

вата

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

Одностулкові люки

висота:  
 від 300 до 1800 мм

ширина: 
 від 300 до 1400 мм
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ЛЮКИ 
ТЕХНІЧНІ
Металеві технічні люки призначені для заповнення прорізів 
у вентиляційних шахтах і комунікаційних вузлах. Конструкція 
технічних люків має високу механічну міцність та забезпечує 
обмежений доступ.

Рама
Накладна з наличником, сталевий гнутий профіль, тов-
щина металу індивідуальна, залежить від потреб 
замовника

Полотно Товщина металу 1,2 мм

Петлі 2 петлі 

Замок Поштовий врізний

Кріплення Дюбелі

Скління Не передбачене

Фарбування
Полімерна порошкова фарба, колір RAL,  
обраний  замовником

Опції
• Висячий замок
• Відсік для зберігання ключа
• Ревізійне вікно

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

Одностулкові люки

висота:  
 від 200 до 1200 мм

ширина: 
 від 200 до 1000 мм

Двостулкові люки

висота:  
 від 300 до 2200 мм

ширина: 
 від 1100 до 1500 мм
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СЕРТИФІКАТИ:

ДМП одностулкові та люки ДМП двостулкові 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ:

ЖК «ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ»
Київська обл., м. Бровари, 
вул. В. Чорновола, 11

ЖК «SEVEN»
 м. Київ, Дніпровська  
набережна, 16Д

ЖК «ВАРШАВСЬКИЙ 
ПЛЮС»
м. Київ, просп. Правди –  
вул. Маршала Гречка

ЖК «МІНІСТЕРСЬКИЙ»
м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 1

ЖК «АКАДЕМ-ПАРК»
м. Київ, бул. Академіка 
Вернадського, 24

ЖК «ВАРШАВСЬКИЙ 
МІКРОРАЙОН»
м. Київ, просп. Правди – 
вул. Маршала Гречка

ISO 9001:2015
Сертифікат відповідності системи менеджменту якості 

підприємства міжнародному 
стандарту ISO 9001.

ISO 14001:2015
Сертифікат відповідності системи менеджменту 

міжнародному екологічному 
стандарту ISO 14001.
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ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ»
Україна, 04073, м. Київ
вул. Куренівська, 21 А
+38 (044) 494-35-35

dveri@euroformat.com
www.euroformat.com


