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«ЕТ Груп» - компанія, яка більше 20 років представляє свою продукцію на ринку 

України. Вхідні металеві двері в декоративній обробці, міжкімнатні двері з 

масиву дерева, двері зі скла і алюмінію, стінові панелі, перегородки і розсувні 

системи, виробництво індивідуальних меблів і предметів інтер’єру.

Окремим напрямом компанії є виробництво міжкімнатних дверей прихованого 

монтажу на основі алюмінієвих профілів під торговою маркою SecretDoors.

Команда професіоналів, кращі європейські матеріали, використання 

натурального дерева - основа для виготовлення якісної, вишуканої та 

екологічно чистої продукції.

SecretDoors - це новітні технології, унікальний неповторний стиль, кращі 

європейські матеріали, а також мінімальні терміни виробництва і доступні 

ціни. 

Двері SecretDoors - це найкраще рішення для сучасних інтер’єрів.
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Конструкторський відділ
Детальне опрацювання індивідуальних проектів силами 
конструкторського відділу підприємства (приховані двері + стінові 
панелі, застосування нестандартної фурнітури, проектування меблів).

Асортимент
4 типи алюмінієвих коробів:
‘’ Стандарт ‘’, ‘’ Універсальний ‘’, ‘’ Преміум - зовнішнє відкривання ‘’,
‘’ Преміум - внутрішнє відкривання ‘’.
2 типу полотен: Алюмінієве - 40, 45 мм, Щитовое - 40, 45 мм.

Дизайнерські двері
Можливість виготовлення дверей з індивідуальною обробкою за 
типовими проектами дизайнерів і архітекторів (скло,  ультрафіолетовий 
друк, кам’яний шпон, ламінат, HPL панелі, Smart Glass і т.д.).

Високотехнологічне обладнання
Парк сучасних верстатів з ЧПУ забезпечує точність розкрою, ідеальність 
порізки і висвердлення, що гарантує 100% якість.

Зварні з’єднання
Полотна на алюмінієвому каркасі збираються із застосуванням 
точкового зварювання, що виключає деформацію полотна.

Стабілізатор полотна
На всіх дверних полотнах* застосовується стабілізатор, який забезпечує 
контроль і регулювання геометрії полотна.
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ПРИМІТКИ:
* - крім складської програми. 
** - комплектація для дверей індивідуального виготовлення. 
Для складських дверей - петлі SD і ущільнювач (виробництво «Kiaplast»).

Сертифікована продукція
Продукція фабрики - сертифікована відповідно до міжнародного 
Страндарт ISO 9001.

Комплектація**
Двері поставляються в комплекті з регульованими прихованими 
завісвми Anselmi (Італія), магнітним механізмом замка AGB (Італія), 
ущільнювачем Q-lon (Великобританія) і монтажним комплектом.

Шумоізоляційні двері
Можливість виготовлення дверей з підвищеною шумоізоляцією.

Попередній монтаж
Можливість поставки коробів з розпірками в перебігу 2-х тижнів 
для виконання першого етапу монтажу (встановлення прихованого 
короба). Фінальне навішування і регулювання полотна проводиться 
після повного закінчення ремонтно-будівельних робіт.

Двері зі складу
Поставки готових прихованих дверей під обробку зі складу в перебігу 
2-3 днів (Складська програма).

Доставка транспортом компанії
Доставка продукции фирменной машиной (г.Днепр, г.Киев, г. Харьков, 
г.Одесса).







secretdoors.com.ua
et-group.com.ua


