
1

49.477063, 28.517270 
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Про нас About us

ТОРГОВА МАРКА «ТЕРМІНУС»
 

Українське підприємство повного циклу виробництва «Tермінус» було засноване в 2005 році. 

За свою більш ніж десятилітню історію компанія пройшла довгий шлях розвитку та становлен-

ня.  За цей час,  завдяки сучасному та потужному технічному оснащенню виробництва, а також 

активній та сильній команді професіоналів, компанія займає  лідируючі позиції в своєму сегменті 

на українському ринку з виробництва високоякісних міжкімнатних дверей.

Ми впевнені, що запорукою нашої успішної роботи є високоякісний, виключно екологічно чи-

стий, високофункціональний і надійний продукт. 

Згідно екологічних стандартів України, на основі  суворого дотримання екологічних стандартів,  

підприємство ретельно відбирає всі продукти для виробництва, що в свою чергу підтверджується 

відповідними сертифікатами. Один з принципів компанії «Tермінус» полягає не тільки у 

виготовленні дверей з натуральної деревини, а ще й у використанні високоякісних, безпечних для 

здоров’я людей, оздоблювальних матеріалів європейських виробників.

 Підприємство «Tермінус» оснащене сучасним обладнанням з Німеччини та Італії. Наші двері 

представлені у найширшому діапазоні кольорів та текстур. У виробництві дверей використо-

вуються передові технології, високоякісна деревина, шпон з цінних порід деревини, екологічні 

лаки відомих виробників. Крім того, виробництво повного циклу дозволяє компанії дбайливо 

відноситись до навколишнього середовища за допомогою використання продуктів переробки в 

якості палива для подальшого виробництва.

Використання передових технологій і екологічно чистих матеріалів дозволяє займати провідну 

позицію на ринку України і конкурувати з виробниками Європи. Наша продукція добре знайома 

жителям Європи та постачається у такі країни як США, Польща, Болгарія, Латвія, Естонія, Румунія, 

Грузія, Азербайджан, Саудівська Аравія.

Торгова марка «Teрмінус» максимально відповідає найновітнішим тенденціям світового дизай-

ну та завжди з максимальною увагою ставиться до побажань своїх Клієнтів та Партнерів, постійно 

відслідковуючи якість своєї продукції.

Двері компанії «Термінус» – це не тільки створення відчуття затишку, комфорту. Це відмінні 

функціональні риси: найвища якість деревини, відмінна звуко- і термоізоляція, стійкість до по-

шкоджень. Двері «Термінус» – це абсолютна естетична насолода для людського ока.

З любов’ю до клієнтів та Вашої оселі,

Ваш «Термінус»

TRADE-MARK TERMINUS

Full-cycle production Ukrainian company «Terminus» was founded in 2005. The company has come 

a long way of development and formation during its more than ten-year history. Through this time, the 

company holds leading positions in the segment of the production of high-quality interior doors  in 

Ukrainian market thanks to modern and powerfule technical equipment of the production, as well as 

active and mighty team of professionals.

We are confident that the key to our success is the high-quality, extremely Eco-friendly, highly func-

tional and reliable product.

According to the environmental standards of Ukraine on the basis of strict compliance with the en-

vironmental standards the factory carefully selects all the materials for production, which in its turn is 

confirmed by the relevant certificates. One of the principles of the «Terminus» is not only to produce 

doors using natural wood, but also to use high-quality, safe for health decoration materials from Euro-

pean manufacturers.

Factory «Terminus» is equipped with modern equipment from Germany and Italy. Our doors are 

represented in the widest range of colors and textures. We use advanced technology, high-quality wood, 

veneer from fine wood and ecological varnishes of known manufacturers in our door production. In ad-

dition, the production of full cycle allows the company to treat the environment carefully through the 

use of refined products as fuel for further production. 

Usage of advanced technologies and environmentally friendly materials allows our company to oc-

cupy the leading position in Ukrainian market and compete with European manufacturers. Our prod-

ucts are well known to Europeans and supplied to the USA, Poland, Bulgaria, Latvia, Estonia, Romania, 

Georgia, Azerbaijan, Saudi Arabia.

Trademark «Terminus» fully corresponds to the most modern trends in international design and is 

always attentive to the wishes of its clients and partners by constant monitoring of the products quality. 

Doors made by the «Terminus» do not only create the feeling of coziness and comfort, but also have 

the excellent functional features, such as high-quality wood, excellent sound and thermal insulation, 

resistance to damage. Interior doors «Terminus» are absolute aesthetic pleasure to the human eye. 

With love to our clients and their home,

Your «Terminus»
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Колекція «CARO», яка представлена у найширшому 
діапазоні кольорів, декорів та текстур, вражає своєю 

вишуканістю та елегантністю. Досконалі лінії та форми,
продумані пропорції кожного елементу, декори цінних 
порід дерев та розмаїття оздоблення скла створюють 

атмосферу величі та статусності Вашого інтер’єру.

Collection «CARO», which is represented in the widest range 
of colors, decors and textures, impresses with its refinement 

and elegance. Perfect lines and shapes,
thought-out proportions of each element, decors of valuable 

tree species and diversity of glass decoration create an 
atmosphere of grandeur and high-status

character of your interior.
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Caro

Модель №52 Дуб браун, скло 21Т

Model №52 Brown oak, glass 21D 7

Модель №52 Дуб даймонд
Model №52 Diamond oak 
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Caro

Модель №55(03) Ясен Крема, скло 13Т

Model №55(03) Ash Сremа, glass 13D

9

Модель №53(03) Ясен білий емаль, скло 8С

Model №53(03) Ash white enamel, glass 8B
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Caro
Модель №50(03) Дуб браун, скло 13Т

Model №50(03) Brown oak, glass 13D

11

Модель №50(02) Ясен білий емаль, скло 13С

Model №50(02) Ash white enamel, glass 13B
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Caro Модель №41 Горіх американський, скло 5Т

Model №41 American walnut, glass 5D

13

Модель №41 Дуб браун, скло 9Т

Model №41 Brown oak, glass 9D
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Caro

41 50 (02) 52 53 (01) 55 (03) 

41 52 53 (03) 50, 55

МОДЕЛЬ:

Дуб даймонд (Шпон)
Diamond oak (Veneer)

Ясен білий емаль (Шпон)
Ash white enamel (Veneer)

Дуб браун (Шпон)
Brown oak (Veneer)

Ясен Крема (Шпон)
Ash Сremа (Veneer)

Горіх американський (Шпон)
American walnut (Veneer)

ДЕКОР:

Caro
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Двері модельного ряду колекції «МОDERN» подарують 
відчуття затишку та комфорту Вашому домашньому 

вогнищу. Вони внесуть яскраві та дивовижні акценти у 
інтер’єр завдяки цікавим дизайнерським рішенням і 

широкому різноманіттю декорів та текстур.

The doors of model range in collection ”MODERN” give a 
sense of coziness and comfort of your home. They will bring 
bright and wonderful accents into interior due to interesting 
design decisions and a wide variety of decors and textures.
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Modern

Модель №16 Дуб браун, скло Т

Model №16 Brown oak, glass D

19

Модель №16 Ясен крема, скло С

Model №16 Ash Сremа, glass B
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Modern Модель №117 Дуб темний, скло 30Т

Model №117 Dark oak, glass 30D

21

Модель №117 Ясен білий емаль

Model №117 Ash white enamel
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Modern

Модель №137 Дуб браун, скло Т

Model №137 Brown oak, glass D

23

Модель №137 Ясен білий емаль

Model №137 Ash white enamel



24

Modern
Модель №174 Ясен крема

Model №174 Ash Сremа

25

Модель №172 Дуб антрацит грей, скло Т

Model №172 Antracit grey oak, glass D
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Modern

Модель №15 Венге

Model №15 Wenge
27

Модель №15 Ясен білий емаль, скло С

Model №15 Ash white enamel, glass B
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Modern

Модель №136 Венге, скло Т

Model №136 Wenge, glass D

29

Модель №136 Дуб світлий, скло С

Model №136 Bright oak, glass B
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Modern

Модель №175 Дуб неро, скло Т

Model №175 Nero oak, glass D

31

Модель №202 Ясен білий емаль, скло Ч 

Model №202 Ash white enamel, glass Bl
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Modern Modern

15 16 117 136 137

16 117 137

МОДЕЛЬ:

Модель №140 Ясен білий емаль, скло С 

Model №140 Ash white enamel, glass B
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Modern Modern

140 172 174 175 202

140 174 175

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Дуб антрацит грей (Шпон)
Antracit grey oak (Veneer)

Венге (Шпон)
Wenge (Veneer)

Дуб неро (Шпон)
Nero oak (Veneer)

Ясен білий емаль (Шпон)
Ash white enamel (Veneer)

Дуб темний (Шпон)
Dark oak (Veneer)

Дуб світлий (Шпон)
Bright oak (Veneer)

Дуб браун (Шпон)
Brown oak (Veneer)

Ясен Крема (Шпон)
Ash Сremа (Veneer)
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Колекція «URBAN» приваблює до себе мінімалізмом та 
простотою. Ці двері підходять молодим та енергійним 

людям, які намагаються жити у відповідності з сучасним 
ритмом життя. Тому двері неодмінно підкреслять 

оригінальність особистості, свободу самовираження  
господаря та дозволять лаконічно поєднати 

найсміливіші інтер’єрні рішення.

Collection «URBAN» attracts by minimalism and simplicity. 
These doors are suitable for young and energetic people who 
are trying to live in accordance with the modern life rhythm. 

Therefore, these doors will certainly emphasize the 
originality of an individual, freedom of the owner 

self-expression and will allow simple combination of the 
most daring interior solutions.
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Urban

Модель №21 Горіх американський, скло Ч

Model №21 American walnut, glass Bl 39

Модель №21 Ясен крема, скло М

Model №21 Ash Сremа, glass M
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Urban

Модель №01 Дуб світлий

Model №01 Bright oak

41

Модель №25 (01) Дуб антрацит грей 

Model №25 (01) Antracit grey oak
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Urban

Модель №22 Дуб світлий, скло Ч

Model №22 Bright oak, glass Bl

43

Модель №22 Дуб неро, скло Б

Model №22 Nero oak, glass W
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Urban

Модель №23 Ясен білий емаль, скло Ч

Model №23 Ash white enamel, glass Bl
45

Модель №26 Дуб браун 

Model №26 Brown oak
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Urban Модель №29 Білий

Model №29 White

47

Модель №29 Антрацит

Model №29 Antracit
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Urban Urban

01

21 22 23

25 (02)21 22

МОДЕЛЬ:

25 (01) 25 (02)

Модель №25 (02) Дуб неро

Model №25 (02) Nero oak
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Urban Urban

24 (01) 24 (05)24 (02) 24 (03) 24 (04)

24 (04)29

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Антрацит (Емаль)
Antracit (Enamel)

Дуб неро (Шпон)
Nero oak (Veneer)

Дуб антрацит грей (Шпон)
Antracit grey oak (Veneer)

Ясен білий емаль (Шпон)
Ash white enamel (Veneer)

Сірий (Емаль)
Grey (Enamel)

Дуб браун (Шпон)
Brown oak (Veneer)

Білий (Емаль)
White (Enamel)

Дуб світлий (Шпон)
Bright oak (Veneer)

Крема (Емаль)
Crema (Enamel)

Ясен Крема (Шпон)
Ash Сremа (Veneer)

Горіх американський (Шпон)
American walnut (Veneer)

2926
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Двері колекції «CLASSIC» - це гідна якість, граціозний 
вигляд та цілком доступна ціна. Вони прекрасно 

доповнять різні дизайнерські рішення в класичному 
стилі та збільшуватимуть відчуття затишку та комфорту 

Вашого житла.

The doors collection «CLASSIC» is a worthy quality, graceful 
look and quite a reasonable price. They will perfectly suit 

different designs in classic style and increase
the feeling of coziness and comfort of your home.



54

Classic Модель №102  Ясен крема

Model №102 Ash Сremа

55

Модель №08 Дуб темний, скло 1Т

Model №08 Dark oak, glass 1D
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Classic

Модель №03 Дуб темний, скло 11Т

Model №03 Dark oak, glass 11D 57

Модель №03 Дуб світлий

Model №03 Bright oak
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Classic

Модель №04 Ясен білий емаль

Model №04 Ash white enamel 59

Модель №04 Дуб браун, скло 23Т

Model №04 Brown oak, glass 23D
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Classic Classic

03 04 08 102

03 04 102

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Ясен білий емаль (Шпон)
Ash white enamel (Veneer)

Ясен Крема (Шпон)
Ash Сremа (Veneer)

Дуб світлий (Шпон)
Bright oak (Veneer)

Дуб темний (Шпон)
Dark oak (Veneer)

Дуб браун (Шпон)
Brown oak (Veneer)
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Високоякісні дверні полотна колекції «NANOFLEX» є 
яскравим прикладом довершеності та удосконаленим  
відображенням прекрасного. Вони не тільки вразять 

Ваш погляд унікальністю та реалістичністю своїх 
«солодких» декорів, а ще й наповнять Вашу оселю 

атмосферою тепла та затишку. А різноманіття текстур 
задовольнить навіть найвибагливішого покупця.

High-quality door leaves in collection «NANOFLEX» are      
a striking example of excellence and improved reflection of 

beauty. They will not only impress your look by a unique 
character and realism of their ”sweet” decors, but also fill 
your home with the atmosphere of warmth and comfort.   

Variety of textures will satisfy even the most exacting 
customer.
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Nanoflex

Модель №104 Мускат

Model №104 Muscat

65

Модель №108 Фундук, скло Т

Model №108 Hazel-nut, glass D
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Nanoflex

Модель №107 Мигдаль, скло Т

Model №107 Almond, glass D

67

Модель №107 Ескімо

Model №107 Eskimo
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Nanoflex

Модель №307 Білий матовий

Model №307 White matted
69

Модель №307 Трюфель, скло Т

Model №307 Truffle, glass D
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Nanoflex

Модель №106 Пломбір

Model №106 Ice-cream

71

Модель №108 Ескімо, скло С 

Model №108 Eskimo, glass B
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Nanoflex Nanoflex

104 106 107 108 307

104 106 307

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Мускат (NF)
Muscat (NF)

Фундук (NF)
Hazel-nut (NF)

Мигдаль (NF)
Almond (NF)

Трюфель (NF)
Truffle (NF)

Ескімо (NF)
Eskimo (NF)

Білий матовий (PP)
White matted (PP)

Пломбір (NF)
Ice-cream (NF)
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Високоякісні та екологічні двері колекції «ELIT» мають 
прекрасний зовнішній вигляд та відмінні технічні 

показники. Вигідний дизайн в поєднанні з практичністю 
зовнішнього покриття, яке ідеально  повторює 

структуру дерева не тільки візуально, але і на дотик, 
задовольнять Ваші смаки та будуть чудовою окрасою 

Вашої оселі.

High-quality and ecological doors from collection «ELIT» 
have a beautiful appearance and  excellent technical 

performance. Advantageous design combined with practical 
outer coating, that perfectly replicates the structure of the 

tree not only visually but also to the touch, will satisfy your 
tastes and will be a wonderful decoration of your home.
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Elit

Модель Делікат Патина, скло C

Model Delikat Patina, glass B

77

Модель Делікат Мелінга, скло Т

Model Delikat Melinga, glass D
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Elit
Модель №108 Венге, скло Т

Model №108 Wenge, glass D

79

Модель №307 Грей, скло Т

Model №307 Grey, glass D
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Elit Elit

108 307 Делікат

Делікат108, 307

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Грей (PP)
Grey (PP)

Венге (Шпон)
Wenge (Veneer)

Мелінга (PP)
Melinga (PP)

Патина (PP)
Patina (PP)
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Дверні полотна з колекції «FASHION» допоможуть Вам 
підкреслити особливість та неповторність Вашого смаку 

та стилю. Перлиною колекції є чітка геометрія ліній, 
в яких зберігається постійний баланс між естетикою та 
технологіями, з особливими деталями, які роблять ці 
двері унікальними. Вони наповнять Вас яскравими та 

чудовими враженнями,  ніби після чарівних подорожей 
столицями моди. 

The doors leaves in «FASHION» collection will help you to 
emphasize your unique and peculiar taste and style. The pearl 

of the collection is accurate geometry of lines, which keep 
constant balance between aesthetics and technology, with 
special details that make these doors unique. They will fill 
you with bright and wonderful impressions as if after trips 

to charming capitals of fashion.
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Fashion

Модель Мілан Мелінга

Model Milan Melinga

85

Модель Берлін Грей, скло Т

Model Berlin Grey, glass D
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Fashion
Модель Лондон Патина, скло T

Model London Patina, glass D

87

Модель Рим Патина, скло T 

Model Rome Patina, glass D
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Fashion Fashion

РимМілан Лондон Берлін

БерлінЛондонМілан

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Грей (PP)
Grey (PP)

Венге (Шпон)
Wenge (Veneer)

Мелінга (PP)
Melinga (PP)

Патина (PP)
Patina (PP)
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Новий та сучасний погляд на інтер’єрні рішення є в 
колекції «NEOCLASSICO», вигідний дизайн дверей 

може підкреслити, як класичний так і сучасний стиль 
оселі, таке поєднання кольорів та стриманого дизайну 

не залишить нікого байдужим. Практичне та стійке 
покриття з екологічних матеріалів лише довершує 

ідеальність колекції.

A new and modern look at interiors solutions in the        
«NEOCLASSICO» collection, the profitable design of the 

door can emphasize both the classic and modern style of the 
home, such a combination of colors and discreet design will 
not leave anyone indifferent. The practical and sustainable 

coverage of environmental materials only completes the ideal 
of the collection.
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Neoclassico

Модель №402 Антрацит

Model №402 Antracit 93

Модель №401 Білий матовий

Model №401 White matted
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Neoclassico

Модель №404 Магнолія, скло сіре

Model №404 Magnolia, grey glass 95

Модель №403 Мускат, скло 21С 

Model №403 Muscat, glass 21B
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Neoclassico

* Дана модель виключно в декорах Пломбір, Ескімо, Мускат, Фундук, Мигдаль та Трюфель (див. ст. 73)
* This model is exclusively in the decor of the Ice-creame, Eskimo, Muscat, Hazel-nut, Almond and Truffle (see article 73)

Neoclassico

401 402 403* 404

401 403*

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Магнолія (PP)
Мagnolia (PP)

Антрацит (PP)
Antracit (PP)

Білий матовий (PP)
White matted (PP)
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         Двері з колекції «ELIT PLUS» стануть найкращим 
вибором для тих, хто цінує в інтер’єрі чітку геометрію 

ліній та форм і одночасно звертає увагу на якість та 
екологічність виробів. Витонченість та легкість стануть 

невід’ємною частиною Вашого інтер’єру і виразно 
підкреслять Ваш індивідуальний та неповторний стиль.

The doors from «ELIT PLUS» collection will be the best 
choice for those who appreciate the interior geometry of 
clear lines and shapes and also pay attention to quality of 

environmentally friendly products. Elegance and lightness 
will become an integral part of your interior and definitely 

emphasize your individual, unique style.
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Elit plus

Модель №111 Магнолія

Model №111 Magnolia

101

Модель №112 Антрацит 

Model №112 Antracit
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Elit plus
Модель №109 Магнолія

Model №109 Magnolia

103

Модель №109 Антрацит 

Model №109 Antracit
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Elit plus Elit plus

109 111 112

109 112

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Магнолія (PP)
Мagnolia (PP)

Антрацит (PP)
Antracit (PP)

Білий матовий (PP)
White matted (PP)
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Елегантна колекція «CARDIUM PORTA» відображає 
в собі шарм французького провансу і дарує відчуття 

досконалості та завершеності. Товщина дверного 
полотна, згідно європейських стандартів, надає 

додаткову надійність та шумоізоляцію. Унікальна 
багетна рамка підкреслить елементи декору, а кольорова 

гамма доповнить бездоганний інтер’єр Вашої оселі.

An elegant collection of «CARDIUM PORTA» reflects 
the charm of the French Provence and delivers a sense of 
perfection and completeness. The thickness of the door 

leaf, according to European standards, provides additional 
reliability and noise insulation. A unique framed frame will 
emphasize the elements of the decor and the color scale will 

complement the flawless interior of your home. 
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Cardium Porta

Модель Brandu 02 Білий

Model Brandu 02 White 109

Модель Brandu 01 Білий 

Model Brandu 01 White
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Cardium Porta
Модель Retta 02 Крема

Model Retta 02 Crema

111

Модель Retta 01 Білий 

Model Retta 01 White
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Cardium Porta

Brandu 01 Brandu 02 Retta 01 Retta 02

Cardium Porta

МОДЕЛЬ: ДЕКОР:

Антрацит (Емаль)
Antracit (Enamel)

Сірий (Емаль)
Grey (Enamel)

Білий (Емаль)
White (Enamel)

Крема (Емаль)
Crema (Enamel)
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Технічна інформація
Погонажні вироби

Technical information
Molded products

Коробка скруглена телескоп
Oval door frame telescope

Лиштва Urban (Зовнішня)
Platband (Urban external)

Добор з чвертю
Rebated extension panel

Капітель
Chapiter

Капітель Еліт
Chapiter «Elite»

Розетка
Triglyph

Лиштва пласка телескоп
Recessed Flat platband

Коробка пласка телескоп (Cardium Porta)
Flat door frame telescope (Cardium Porta)

Лиштва Retta
Platband (Retta)

Добор телескоп
Extension panel telescope

Лиштва хвиля телескоп
Recessed platband wavy

Коробка пласка телескоп (Urban)
Flat door frame telescope (Urban)

Лиштва канелюр
Figured platband

Добор телескоп (Штучне покриття)
Extension panel telescope (An artificial coating)

Лиштва Brandu
Platband (Brandu)

Коробка пласка телескоп (Штучне покриття)
Flat door frame telescope (An artificial coating)

Коробка пласка телескоп з лиштвою (Urban)
Flat door frame telescope with platband (Urban)

Коробка пласка телескоп з лиштвою (Штучне покриття)
Flat door frame telescope with platband(An artificial coating)

Коробка пласка телескоп з добором та лиштвою
Flat door frame telescope with extension panel and platband

Добор телескоп з лиштвою
Extension panel telescope with platband

Добор з чвертю з лиштвою
Rebated extension panel with platband
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Каркас полотен  виготовляється  із дерев’яного євробрусу 
висушеного до вологості 7-9%.

За допомогою “гарячого” пресування на каркас деталей дверного 
полотна  наклеюється вологостійка плита МДФ товщиною 3-6 мм, 
що запобігає деформації деревини при перепадах вологості.

Фільонки виготовляються з плити МДФ товщиною 10-16 мм. 
Каркас та фільонки покриваються натуральним шпоном з цінних 
порід деревини.

Останнім етапом виготовлення міжкімнатних дверей є 
заключна перевірка та доведення кожного дверного полотна до 
ідеального стану руками висококваліфікованими спеціалістами, 
шліфування та покриття високоякісними ґрунтовками, фарбами 
та лаками.

Фільонки та розлучки дверей з штучним покриттям 
виготовляються з плити МДФ товщиною 12-25 мм. Після 
шліфування та калібровки всі деталі окутуються штучним 
покриттям — Nanoflex та поліпропілен.

Зрощений сосновий брус

Spliced pine lumber

МДФ (3-6 мм)

MDF (3-6 mm)

МДФ (10-16 мм)

MDF (10-16 mm)

Шпон або декоративне штучне покриття

Veneer or decorative artificial coating

The frame of door leaves is made from eurobeam 
that is dried to moisture content of 7-9%.

Moisture-resistant MDF 3-6 mm thick is glued on 
frame parts of the door leaf with «hot» pressing, that 
prevents deformation of wood at drops of humidity.

Slats are made of MDF 10-16 mm thick. The 
frame and slats are covered with natural veneer of 
fine wood.

The final inspection and bringing each door leaf 
to the ideal condition by highly qualified specialists’ 
hands, grinding and coating with high-quality 
primers, paints and varnishes is the last stage of 
interior doors manufacture.

Slats and spacers of doors with artificial cover 
are made of MDF 12-25 mm thick.  After grinding 
and calibration all the details are covered with an 
artificial coating — Nanoflex and polypropylene.

Технічна інформація/ Technical information


