


TM «Epsilon» має досвід роботи на віконно-
му ринку з 1993 року, та є одним з лідерів 
по виробництву високоякісних металоп-
ластикових конструкцій.
На сьогоднішній день компанія має понад 
500 партнерів по всій Україні, величезний 
досвід з виготовлення світлопрозорих кон-
струкцій та команду професіоналів. Наше 
виробництво має сучасне автоматизо-
ване обладнання провідних виробників 
«Lisec», «Greiner» та «Urban».
TM «Epsilon» приділяє вагоме значення 
тому, щоб і надалі динамічно розвиватися, 
та водночас залишатися стабільним та 
надійним партнером. 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

• Власна технологія  та екструзія профільних систем
• Власне виробництво склопакетів
• Власна ділянка нестандартних конструкцій зі спеціальним обладнанням
• Широкий асортимент продукції, що випускається
• Висока якість виробів
• Конкурентна та стабільна ціна
• Мінімальні терміни виготовлення продукції
• Доставка конструкцій власним транспортом
• Технічна підтримка
• Розробка та облаштування брендових фірмових салонів
• Сучасний навчальний центр для підвищення кваліфікації партнерів та їх 

співробітників
• Гарантія - 5 років на продукцію власного виробництва
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Epsilon OPTIMA

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит коричневий чорний чорний
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 Epsilon COMFORT

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит коричневий чорний чорний
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Epsilon BASIC

Кольорові декори

Колір
основи Ззовні Зсередини

Колір ущільнювача

сірий сірийбілий
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Epsilon T 104

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит
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Epsilon T 104/70

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит
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Epsilon Z 104

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит
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Epsilon Z 96

Кольорові декори

Золотий дуб

Махагон

Темний дуб

Горіх

Колір
ламінаційної плівки

Колір основи
Подвійний Зовнішній Ззовні Зсередини Ззовні Зсередини

Зовнішня ламінаціяДвостороння ламінація
Колір ущільнювача

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

коричневий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

сірий

сірий

сірий

сірий

білий

білий

білий

білий

білий сірийчорнийАнтрацит
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001 002 003

004 005 006
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007 008 009

010 011 012
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016 017

013 014 015

018
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022 023 024

019 020 021

18
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028 029 030

025 026 027
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031 032 033

034 035 036
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037

040

038

041

039

042
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043 044 045

046 047 048
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049

052

050

053

051

054
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055 056 057

058 059 060
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061

064

062

065

063

066
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067 068 069

070 071
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072 073

074 075
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076 077

078 079
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080 081

082 083
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084 085

086 087



088 089

ДВЕРІ  двостулкові
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У лінійці профільних систем Epsilon дверна група представлена системами, 
Т 104 та  Т 104/70  (для зовнішнього відкривання) з монтажною  глиби-
ною 58 мм та 70 мм. А також  Z 104 та Z 96 (для внутрішнього відкриван-
ня), з монтажною  глибиною 70 мм та 58 мм.

Можливі кольори декору:

 

    ЗОЛОТИЙ ДУБ               ТЕМНИЙ ДУБ                  МАХАГОН                           ГОРІХ                          АНТРАЦИТ                               

Можливе виготовлення дверних конструкцій в інших кольорах за
попереднім узгодженням з заводом-виробником.
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Дверна ручка - один з ключових елементів 
фурнітури, від вибору якого залежить робота 
всієї металопластикової конструкції. 

ТМ «Epsilon» використовує дверні ручки, які 
характеризуються класичним дизайном, гар-
ною якістю і надійністю, відповідають запитам 
покупців і поєднують  дизайн з високим ступе-
нем функціональності.

Нажимні та офісні дверні ручки доступні в 
трьох кольорах - білий, коричневий та антра-
цит  (для ламінованих конструкцій). 



Дверні ручки
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Ручка
нажимна

STANDART

Ручка
нажимна
HOPPE
LIEGE

Ручка 
нажимна

PREMIUM

Ручка
нажимна

MEDOS

Нажимна ручка MEDOS - доступна 
лише у кольорі антрацит. 



Доступні в 4 кольорах: 
білому, коричневому, 

срібному та бронзовому.

Ручка віконна
STANDART

Доступні в 4 кольорах: 
білому, коричневому, 

срібному та бронзовому.

Доступні в 4 кольорах: 
білому, коричневому, 

срібному та бронзовому.

Ручка віконна
HOPPE SECUSTIC

Ручка віконна
ACOUSTIC

Доступні в 2 кольорах: білому та коричне-
вому.

Ручка віконна
HOPPE

Накладки на петлі доступні у білому, 
коричневому, бронзовому та срібному 
кольорах, підходять для обох видів  ру-
чок: «STANDART»,«HOPPE SECUSTIC» та 

«ACOUSTIC»

34



Широко використовується  у цілях 
підвищення безпеки. Захищає від взлому 

та  запобігає відкриванню вікон дітьми.
Доступна  в білому та коричневому 

кольорах.

Регульована (3D) петля,          
призначена для дверей вагою  
до 160 кг.

Доступна в білому, коричневому 
та антрацитовому кольорах.

Алюмінієвий поріг з термомостом 45 мм.
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• Скло САТИН • Скло ГРАНІТ
(бронза)

• Скло ГРАНІТ
(біле)

• Скло КРИЗЕТ• Скло ДЕЛЬТА
(біла матова з золотою 
жилкою)

• Скло ДЕЛЬТА
(біла матова)

Варіанти скла
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РІЗНОВИДИ СКЛА

• Скло ГРАНІТ

• Скло ГРАНІТ

• Скло КРИЗЕТ

• Скло СОЛАР
(мультифункціональне скло 
ClimaGuard Solar)

• Скло БРОНЗА
(мультифункціональне скло 
Bronz)

• Скло ГРАФІТ 
(мультифункціональне скло 
Silver)

• Скло ЛАБІРИНТ
(біле)

• Скло ЛАБІРИНТ
(бронза)

• Скло САТИН
(бронза)

• Скло ДЕЛЬТА

• Скло ЛАБІРИНТ

• Скло САТИН

• Скло ДЕЛЬТА

• Скло САТИН

• Скло ЛАБІРИНТ



Шпроси
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РІЗНОВИДИ ШПРОСІВ (ДЕКОР)

Шпроси - це елементи декору всереди-
ні склопакету, які відрізняються по формі,           
розміру та кольору.

Шпроси 16 мм у кольорах:

білий, коричневий, золотий дуб,        
темний дуб, антрацит, махагон, горіх 
у односторонній та двосторонній 
ламінації.

Поєднуються зі 
шпросами товщиною 

9 мм.

Декоративний 
елемент «Квітка»  

ширина 9 мм. 

Декоративний 
елемент «Лілія»  

ширина 9 мм. 

Шпроси 9 мм у кольорах:

білий, срібний,  золотий.

золотий білий срібний




