
Відчуй справжнє…



НАШЕ ВИРОБНИЦТВО
Компанія «ELWIN» співпрацює з провідними світовими виробниками металопластикових та 
алюмінієвих профілів і віконної фурнітури з Німеччини, Бельгії, Польщі. Закуповує якісну де-
ревину з північних районів України, а екзотичні породи з Австрії, Чехії, Таїланду. Стабільно 
проводить перевірку якості отриманого від партнерів матеріалу: фарб, просочень, шпаклівок 
та іншої сировини, без якої неможливе виробництво високоякісної віконної продукції. 

При виробництві дерев’яних виробів використовується німецькі просочення і лаки на 
водній основі фірми Remmers. Якість, екологічність і безпеку цих лаків і просочень під-
тверджено екологічними стандартами DIN EN 73-1, «Блакитний ангел», екологічним 
тестом ОКО Тest. 

Дерев’яні та металопластикові вікна «ELWIN» відзначені сертіфікатом CE (Conformité 
Européenne — європейська відповідність) — особливий знак, який наносять на виріб, і який 
засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив Євросоюзу. 

Завдяки сучасному комп’ютеризованому обладнанню, а також використання сучасних тех-
нологій обробки деревини, спеціалісти «ELWIN» можуть виробляти конструкції будь-якого 
рівня складності. 

Висушка бруса проводиться в межах 12% ± 2% вологости. Це відповідає нормативам, встанов-
леним для нашої кліматичної зони. 

Основні переваги використання клеєного євробруса у виробах у порівнянні з масивом це — ви-
далені всі недоліки деревини, за рахунок невеликих розмірів елементів бруса, склеєних з різним 
напрямком волокон, в деревині і брусі зняті внутрішні напруги, що робить вироби ТМ «ELWIN» 
стійкими до викривлення, вигину та деформації деревини. 

Теплоізоляційні властивості вікон, виготовлених з клеєного евробруса на 15% вище, ніж у зви-
чайних дерев’яних вікон.

Дерев’яні конструкції можна фарбувати в будь-який колір RAL, або наші фахівці можуть піді-
брати колір методом колірування за бажанням замовника. Можливість декорування алюмі-
нієвої накладки під структуру дерева і фарбування в будь-який колір RAL. 

Вигитовляємо конструкції з комбінованого бруса. Замість однієї ламелі з сосни (з боку примі-
щення) виготовляється ламель з дерева шляхетних порід.
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Міцна команда професіоналів з понад ніж 20 річним досвідом праці у віконному бізнесі 
готова реалізувати найбільш сміливі та інноваційні проекти

Ми любимо та вміємо працювати з оригінальними проектами замовників та спеціально 
для вас розробляти нові технічні рішення задля їх реалізації.

Ви завжди можете обрати матеріал з якого буде вироблене замовлення — дерево, 
алюміній, ПВХ

Наші менеджери — технологи представлять ваше замовлення, промальоване в Auto 
Cad, з урахуванням всіх специфічних особливостей вашого об‘єкту

Стандарти обслуговування — весь наш колектив цінує кожного клієнта. Ми супрово-
джуємо замовлення, починаючи ескізом і до стовідсоткової сдачі об‘єкту

Сертифікат CЄ (Conformite Europeenne) — європейскої відповідності, DIN EN 7-1, «Го-
лубий янгол».

Виробнича база дозволяє виготовити конструкції будь-якої складності — використовує-
мо автоматичний обробний центр німецької компанії Weining, лінію фарбування Cefla, 
інструмент стандарту IV-78 від світового лідера деревообробноЇ промисловості фірми 
Leitz, юстирування інструменту на Opti Control

Наша продукція представлена в Україні, країнах СНГ та Західній Європі

Використовуємо комплектуючі престижних Європейських брендів

Не визнаємо кордонів у реалізації ідей клієнта — будь-який колір, форма, текстура ма-
теріалу — все можливо!

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ



WOODWIN 78

 �Клеєний брус з трьох ламелей з різним напрямком річних колець
 �Ширина брусу 78 мм
 �Склопакет 38, 42 мм
 �Низ стулки та рами з зовнішнього боку закритий алюмінієвим відливом, 
що забезпечує оптимальний захист місць найбільш схильніх до впливу 
природних факторів
 �Можливість виготовлення конструкцій з комбінованого брусу. Замість 
однієї ламелі з сосни (з боку приміщення) виготовляється ламель  
з шляхетних порід деревени
 �Два контури ущільнювача Schlegel (виробництво Німеччини) 
забезпечують повну герметичність конструкції по всьому контуру. Основа 
ущільнювача з поліурітановоЇ піни забезпечує стійкість до погодних умов, 
до забруднення, ультрафіолету та дозволяє швидко регенеруватися та 
бути довговічною
 �Можливість декорування склопакетів шпросами, фальш-накладками, 
системою дуплекс

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL



WOODWIN 92

Коефіцієнт опору 
теплопередачі**

1,05
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL

 �Клеєний брус з чотирьох ламелей з різним напрямком річних колець
 �Ширина брусу 92 мм
 �Склопакет 52, 56 мм
 �Низ стулки та рами з зовнішнього боку закритий алюмінієвим відливом, 
що забезпечує оптимальний захист місць найбільш схильніх до впливу 
природних факторів
 �Можливість виготовлення конструкцій з комбінованого брусу. Замість 
однієї ламелі з сосни (з боку приміщення) виготовляється ламель  
з шляхетних порід деревени 
 �Два контури ущільнювача Schlegel (виробництво Німеччини) забезпечують 
повну герметичність конструкції по всьому контуру. Основа ущільнювача 
з поліурітановоЇ піни забезпечує стійкість до погодних умов, до 
забруднення, ультрафіолету та дозволяє швидко регенеруватися та бути 
довговічною
 �Можливість декорування склопакетів шпросами, фальш-накладками, 
системою дуплекс



 �Зовнішній бік рами вікна покритий алюмінієвою накладкою та не 
піддається впливу природніх факторів
 �Алюмінієві накладки можливо декорувати під структуру деревени чи 
фарбувати кольорами RAL
 �Клеєний брус з трьох ламелей з різним напрямком річних колець
 �Ширина брусу 78 мм
 �Склопакет 38, 42 мм
 �Можливість виготовлення конструкцій з комбінованого брусу. Замість однієї 
ламелі з сосни (з боку приміщення) виготовляється ламель з шляхетних 
порід деревени
 �Можливість виготовлення конструкцій арочних та кособічних форм
 �Можливість вироблення конструкцій  
з брусу екзотичних порід деревени
 �Два контури ущільнювача Schlegel (виробництво Німеччини) забезпечують 
повну герметичність конструкції по всьому контуру. Основа ущільнювача  
з поліурітановоЇ піни забезпечує стійкість до погодних умов, до забруднення, 
ультрафіолету та дозволяє швидко регенеруватися та бути довговічною

WOODWINALU 78

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL



 �Система WOODWINALU-PASSIVE призначена для дерево-алюмінієвих 
віконних конструкцій в енергоефективних будинках. Система 
використовується в сучасному будівництві з високими вимогами 
до енергозбереження і експлуатації з огляду на чудову міцность і 
експлуатаційни параметри, таки як термоізоляція, неабияка герметичність, 
повітропроникність, стійкість до вітрових навантажень.
 �Система WOODWINALU-PASSIVE - сертифікована інститутом Passivhaus 
Institut компонента відповідає вимогам для енергозберігаючого будинку, 
тобто коефіцієнт теплопровідності ≤ 0,80 Вт / (м2К) в поєднанні з 
потрійним склопакетом з коефіцієнтом теплопровідності = 0,7 Вт / м2К.
 �Система використовує інноваційний ізоляційний матеріал з високою 
міцністю на основі спіненого полістиролу, схожого за параметрами з 
деревиною.
 �Значення коефіцієнта теплопровідності вікна для еталонного вікна, 
розміром 1,23x1,48 [м]

PASSIVE HAUSE

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL



 �Довжина конструкції до 18 м
 �Висота до 3800 мм
 �Ширина стулки від 770 до 3250 мм
 �Вага стулки до 400 кг
 �Можливість виготовлення з чотирма посувними стулками
 �Можливість виготовлення конструкції з електричним приводом (керування стул-
кою відбувається як завдяки пульту дк, так і стаціонарному блоку керування)
 �Склопакети з безпечним, тонованим, теплозберігаючим чи сонцезахисним 
склом (за бажанням замовника)

ПІДЙОМНО-РОЗСУВНА (HS) СИСТЕМА WOODWIN 78

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/Вт

Можливість фарбування профілю 
в будь-який колір RAL

Переваги підйомно-розсувних систем (HS):
 �можливість виготовлення конструкції до 18 м в ширину;
 �при закритті стулки відбувається примикання по всьому периметру;
 � конструктивно передбачено забезпечення легкості замикання стулки.



 �Максимальна довжина конструкції 6 м
 �Висота конструкції від 900 до 2900 мм
 �Ширина стулки від 440 до 900 мм, а робоча до 1200 мм
 �Вага стулки 120 кг
 �Кількість стулок від 3-х до 8-ми
 �Склопакети з безпечним, тонованим, теплозберігаючим чи сонцезахисним 
склом (за бажанням замовника)
 �Можливість декорування склопакетів шпросами, фальшнакладками, систе-
мою дуплекс.

ГАРМОШКА WOODWIN 78

Переваги розсувних складних систем «Гармошка»:
 �висока звуко- і теплоізоляція
 �максимальна економія простору
 �робоча стулка поворотно-відкидна дозволяє провітрювати приміщення в 
будь-який час року
 �можливий варіант з алюмінієвими накладками всіх схем
 �фарбування в будь-який колір RAL або підбір кольору по зразку матеріалу.

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL



НЕСТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ
Можливе виготовлення оригінальної системи дерев’яних вікон зі середньопідвісними 
петлями. Ці вікна мають відкривання по осі в середній частині вікна. Вісь може бути, як 
горизонтальна, так і вертикальна. Вікно може мати, як квадратну, так і круглу, еліптичну 
конфігурацію. Ці вікна відрізняються унікальною властивістю, вони можуть повертатися 
на 180° для догляду за ними.

Стиль «під старовину» незамінна допомога архітекторам, які займаються реставраці-
єю будівель і дуже актуальний напрямок в дизайні.

Можливе виготовлення за індивідуальним ескізом декоративних накладок — вони 
прекрасно доповнюють вироби, надаючи неповторну оригінальність всій архітектурі 

будівлі або дизайну інтер’єру. Декоративні накладки можуть бути виконані в будь-яко-
му архітектурному стилі: ампір, готика, бароко, класицизм і т. д. Даний вид декору 

можна розмістити як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку конструкцій.

Нами розроблено спеціальне рішення для встановлення віконно-дверних конструкцій в зруби, будинки з кругляка або клеєно-
го бруса. Дерев’яні вікна для дерев’яних будинків в обов’язковому порядку виготовляються разом з «коробами». Короба вста-
новлюються в отвори дерев’яних будівель,  щоб зберегти стійкість і форму дерев’яного вікна або дверей в процесі неминучої 
усадки дерев’яних конструкцій. При дотриманні усадочних зазорів між коробкою і колодою, стіни дерев’яного будинку можуть 
вільно переміщатися щодо коробок в процесі усадки. Короби для вікон виготовляються з масиву під будь-який діаметр колод 
або під будь-яку товщину євробруса.

При виробництві виробів методом брашування використовується особливий ефект 
старіння дерева, в результаті вікна і двері практично неможливо відрізнити від їх анти-

кварних аналогів. Постаріле дерево надає абсолютно неповторний колорит інтер’єру 
і стає помітним штрихом, здатним повністю змінити стильову концепцію дизайну. 

Метод штучного старіння дерева дозволяє зберегти високі тепло- і звукоізоляційні вла-
стивості виробу і не зменшує його терміну експлуатації. Метод патинування дозволяє 

оформити інтер’єр приміщення в єдиному стилі з меблями, підлогою і т.д.



HI TECH

 �Зовнішня або внутрішня сторона стулки повністю покрита протиударним 
загартованим склом, площа якого більше площі склопакета.
 �Клеєний брус з трьох ламелей з різним напрямком волокон
 �Ширина брусу 78 мм
 �Високі звукоізоляційні властивості
 �Як опцію можливо встановити алюмінієві накладки з зовнішнього боку вікна
 �Низ стулки та рами з зовнішнього боку є закритий алюмінієвим відливом, 
що забезпечує оптимальний захист місць що найбільш вразливі впливу 
природних факторів
 �Можливість виготовлення конструкцій з комбінованого брусу. Замість 
однієї ламелі з сосни (з боку приміщення) виготовляється ламель з 
шляхетних порід деревени
 �Кромку скла, котре покриває стулку, можливо пофарбувати в будь-який 
колір RAL

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL



ВХІДНІ ДВЕРІ

Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 

в будь-який колір RAL

Дерев’яні вхідні двері

Для виготовлення вхідних дверей використовується тришаровий клеєний 
брус перерізом 82 х 86 мм. Конструктивні можливості дозволяють виготов-
ляти вхідні двері як звичайних розмірів, так і великих габаритів. Стулковий 
профіль 108 * 78 мм дає можливість установки різних натискні гарнітурів і 
спеціальних накладних петель, розрахованих на вагу до 160 кг. При необ-
хідності можливе виготовлення дверей в стилі ретро з врізними петлями, 
розрахованих на вагу стулки до 210 кг. У дверний групі використовується як 
стандартна фурнітура, так і противовзломная із застосуванням ригелів або 
іклів, що надає більший захист від непрошених гостей. Можливе застосу-
вання запірних механізмів з керуванням не тільки від ключа, а й від брелка, 
картки, біометричних показників та ін. Можливе виготовлення дерев’яних 
дверей з броньованими склопакетами або декоративними решітками які 
служать як прикрасою двері, так і захистом.



Коефіцієнт опору 
теплопередачі*

1
 м2K/ВтМожливість фарбування профілю 
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Дерево-алюмінієві вхідні двері

Вхідні двері повинні поєднувати в собі функціональність, безпеку і прива-
бливий зовнішній вигляд. Вони повинні також гарантувати довгострокову 
міцність. Тому варто зробити свій вибір на користь дверей з алюмінієви-
ми накладками, змонтованими з зовнішньої сторони і поєднують чудову 
міцність і естетичність. Різні виконання дозволяють реалізувати безмежні 
декоративні можливості і адаптувати двері до конкретної ситуації.

ВХІДНІ ДВЕРІ



ФАСАДИ

Дерев’яні фасадні системи проектуються і виготовляються за аналогією з 
алюмінієвими конструкціями, тільки стійки і ригеля замінюються дерев’яни-
ми балками, перетин яких розраховується виходячи з габаритів конструкції, 
заданих розмірів між стійками і ригелями, вітрових і статичних навантажень. 
Зсередини приміщення видима частина конструкцій повністю дерев’яна. На 
дерев’яний несучий каркас кріпляться алюмінієві накладки, які утримують 
склопакет. Декоративна накладка, що закриває притискний профіль, може 
бути як алюмінієва, так і з дерев’яною накладкою на алюмінії. У фасадні сис-
теми можуть бути вбудовані вікна, і двері розсувні системи. Такі фасадні сис-
теми можна використовувати при будівництві зимових садів, котеджів і т.д.
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