
Системи
Starke Classic



Визначальна риса
класичного стилю – поєднання
простоти і елегантності. 

Цьому стилю притаманне
переважання:

• м'яких тонів;
• чітких пропорцій;
• лаконічних елементів декору.

Завдяки цьому класичний стиль
відрізняється простотою ліній,
витонченістю переходів і суворою
стриманістю, тому прекрасно
підходить практично до будь-якого
інтер'єру. Сьогодні цей стиль є
одним з найпопулярніших, він не
виходить з моди і завжди
актуальний. 



Зважаючи на нові тенденції та
риси класичного стилю,
компанія «ВіЯр» представляє
ексклюзивну лінійку класичних
розсувних фасадів від ТМ Starke.

Вона охоплює 4 колекції:

• Колекція STARKE Fresco 
• Колекція STARKE Cantal 
• Колекція STARKE Loiret
• Колекція STARKE Avalon



STARKE Fresco
Відрізняється горизонтальним
фрезеруванням і перегукується
з віконницями у невеликих
європейських прибережних 
містах. Дзеркальні вітражі з
фацетом по периметру і
горизонтальним гравіюванням у
верхній і нижній частинах
створюють гру світла і додають
дверям розкоші.



Візуалізація колекції STARKE Fresco

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3



STARKE Cantal 
Багато дзеркал, які вписані у
дверне полотно, нагадують вікна
затишних будинків на півдні
Європи. Дзеркальні вітражі з
широким фацетом по периметру
кожного віконечка виглядають
дуже вишукано.



Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6

Візуалізація колекції STARKE Cantal



STARKE Cantal 
При ширині двері від 900 мм
додається 3 рядок фрезерування.



STARKE Loiret 
Шарм цієї колекції проявляється
в арковому рельєфі полотна,
що нагадує інтер'єри відомих
палацово-паркових ансамблів.
Дзеркала з глибоким
гравіюванням, в центрі
вітража – орнамент, вручну
викладений об'ємними скляними
кристалами.



Візуалізація колекції STARKE Loiret

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5



STARKE Avalon 

Це класика, яка заграла
по-новому! Колекція відрізняється
особливою геометрією візерунків.
Двері прикрашені симетричним
гравіюванням на дзеркалах.
Візерунки з ромбів виконані
технікою полірованого алмазного
гравіювання. Широкий фацет
по периметру дзеркал надає
дверям вишуканий вигляд.
Ніяких зайвих деталей, тільки чіткі
лінії та пропорційність.



Візуалізація колекції STARKE Avalon

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7



Параметри систем STARKE Classic:

1) Двері зроблені із фарбованного алюмінієвого профілю, плівкового МДФ та
вклеєного дзеркального наповнення.

2) Для колекцій використовується тільки алюмінієвий профіль Combi, плівка Serica,
дзеркало срібло, дзеркало бронза, дзеркало графіт, дзеркало сатин, дзеркало
сатин, дзеркало сатин бронза, дзеркало сатин графіт.

3) Можливі кольори:

сніжно-білий

слонова кістка

світло-сірий

антрацит

4) Максимальна висота 1 двері - 2 550 мм, мінімальна ширина - 710 мм,
максимальна ширина - 1 240 мм

5) Рекомендоване співвідношення сторін для нижньопорних розсувних
систем 2:1, 3:1.

чорний

сосна прованс

біле дерево

дощові хмари

дуб тоскана

mussel структура

сірий пил


