По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и повърхности. Правото за нанасяне на промени в цените се запазва.
*Необвързващо ценово предложение без монтаж за промоционалните размери (RenoMatic: 2375 × 2125 мм и 2500 × 2125 мм, RenoDoor: 1100 × 2100 мм), валидно до 31.12.2012 г.
**При RenoMatic в сравнение с врата LPU със същите мотив и повърхност.

Външна
врата
на годината
Външна врата
RenoDoor
без странични части

от

1995
лв. с ДДС*

Гаражна
врата
на годината

Гаражна секционна врата
RenoMatic
със задвижване
от

1595
лв. с ДДС*

Възползвайте се от намалението
**
с над 30 %
Нашата оферта за Вас

Квалифицирани
консултации

Взимане
на размери
на място

Професионален
монтаж

Гаражна
врата
на годината
RenoMatic
Decograin Golden Oak
(златен дъб) със задвижване
от

1595

Външна
врата
на годината
RenoDoor
Decograin Golden Oak
(златен дъб) без странични части
от
лв. с ДДС*

1995

лв. с ДДС*

Гаражна и външна врата на годината в
на промоцио
Гаражна секционна врата
RenoMatic

Бяло RAL 9016

Включително задвижване за гаражни врати ProMatic на Hörmann,
конструктивно идентична на двустенно изолираните гаражни секционни врати
EPU на Hörmann в посочените промоционални размери. Други размери
се доставят от модела LPU 40, с обшивка на M-линии и същите повърхности.
RenoMatic получавате с гладката, микропрофилирана повърхност Micrograin
в цветовете бяло, почвено кафяво, бял алуминий, както и с устойчивата
на UV-лъчи повърхност Decograin в следните варианти дървесен декор:
Golden Oak - златен дъб, Dark Oak - тъмен дъб и Titan Metallic - титан металик.

Външна врата RenoDoor
Конструктивно идентична на външните врати Hörmann ThermoPro със
стоманено платно, алуминиева каса и дебелина на платното 46 мм,
в посочения промоционален размер. Други размери на вратите
се предлагат при запитване.
RenoDoor получавате с боядисано, гладко стоманено платно в цветовете бяло,
почвено кафяво, бял алуминий, както и с устойчивата на UV-лъчи повърхност
Decograin в следните варианти дървесен декор: Golden Oak - златен дъб,
Dark Oak - тъмен дъб и Titan Metallic - титан металик.

RenoMatic Micrograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС, респ. в промоционалните размери
3000 × 2125 мм и 3000 × 2250 мм за 1795 лв. с ДДС.
RenoDoor Color в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

Decograin Golden Oak (златен дъб)

Предимствата на повърхностите
Decograin:
• естествена дървесна визия
• добра шумо- и топлоизолация
• не се нуждаят от допълнително боядисване

Повече информация за асортимента от гаражни и външни врати на Hörmann
ще намерите в брошурите, при Вашия търговец на Hörmann или в интернет
на адрес www.hormann.bg

RenoMatic Decograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС, респ. в промоционалните размери
3000 × 2125 мм и 3000 × 2250 мм за 1795 лв. с ДДС.
RenoDoor Decograin в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

Гаражна
врата
на годината
RenoMatic
Decograin Titan Metallic
(титан металик) със задвижване
от
лв. с ДДС*

1595

Външна
врата
на годината
RenoDoor
Decograin Titan Metallic
(титан металик)
от

1995

лв. с ДДС*

Почвено кафяво RAL 8028

Бял алуминий RAL 9006

RenoMatic Micrograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС, респ. в промоционалните размери
3000 × 2125 мм и 3000 × 2250 мм за 1795 лв. с ДДС.
RenoDoor Color в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

RenoMatic Micrograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС.
RenoDoor Color в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

Decograin Dark Oak (тъмен дъб)

Decograin Titan Metallic (титан металик)

RenoMatic Decograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС, респ. в промоционалните размери
3000 × 2125 мм и 3000 × 2250 мм за 1795 лв. с ДДС.
RenoDoor Decograin в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

RenoMatic Decograin в промоционалните размери 2375 × 2125 мм
и 2500 × 2125 мм за 1595 лв. с ДДС.
RenoDoor Decograin в промоционалния размер 1100 × 2100 мм за 1995 лв. с ДДС.

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и повърхности. Правото за нанасяне на промени в цените се запазва.
*Необвързващо ценово предложение без монтаж за промоционалните размери, валидно до 31.12.2012 г.

в шест висококачествени повърхности
онална цена

Външна врата
RenoDoor light
Врата Berry Pearl
с въртеливопостъпателен ход
само

495

само

1095

лв. с ДДС*

лв. с ДДС*

С повърхност с перлена структура Pearlgrain
в 2 цвята на една и съща цена
и в 4 промоционални размера.
2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,
2500 × 2000 мм, 2500 × 2125 мм.

Външна врата
RenoDoor light

Бяло RAL 9016
Конструктивно идентична на външните врати
Hörmann ThermoPro с алуминиева каса, в 2 цвята
на една и съща цена с промоционалните размери
1100 x 2100 мм и дебелина на платното 46 мм. Други
размери на вратите се предлагат при запитване.

Бяло RAL 9016

Почвено кафяво RAL 8028

Почвено кафяво RAL 8028

Задвижвания за Вашите портални врати
Задвижване за
двукрили врати
RotaMatic 2
само

1095

лв. с ДДС*

Задвижване за
плъзгащи се врати
LineaMatic
само

695

С плавно потегляне
и плавен стоп

лв. с ДДС*

Задвижване за двукрили
врати RotaMatic 2

Задвижване за плъзгащи
се врати LineaMatic

• Стабилно електромеханично задвижване за двукрили врати
с височина до макс. 2000 мм и ширина на крилото
до макс. 2500 мм

• Задвижване за плъзгащи се врати с ширина до макс. 6000 мм
и височина до макс. 2000 мм

• Тегло на крилото до макс. 220 кг.

• Включително 4 бр. пластмасови зъбни рейки × 1000 мм за врати
с ширина 4000 мм. При по-голяма ширина на вратата е необходимо
да се поръчат допълнителни зъбни рейки.

• Програмираща се функция „подвижно крило“
• Включително дистанционно управление с 4 бутона

• Тегло на крилото до макс. 300 кг.

• Включително дистанционно управление с 4 бутона

С регулиране на силата

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и повърхности.
Правото за нанасяне на промени в цените се запазва.
*Необвързващо ценово предложение без монтаж за промоционалните размери и продукти, валидно до 31.12.2012 г.
**При врата Berry Pearl в сравнение с врата Berry N80. При RenoDoor light в сравнение
с външна врата ThermoPro със същите мотив и повърхност.

Врата Berry Pearl
с въртеливопостъпателен ход
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Възползвайте се от намалението
**
с до 25 %

