Домът е там, където се чувстваме сигурни
Ексклузивни
мотиви за врати
на специална цена
от производител
№ 1 в Европа

Интересни промоционални оферти за повече комфорт

Външна
врата
ThermoSafe без
странични части
от

6420 лв.*

вкл. защитно оборуд
ване RC 3

Дървена
интериорна
врата: платно,
каса и дръжка
от

419 лв.*

Промоционални оферти за Вашия личен к

Дървена
интериорна
врата DesignLine
Stripe 15: платно,
каса и дръжка от
благородна стомана
от
*

513 лв.

Да видим и почувстваме:
структурата Duradecor

С Duradecor ще се радвате на
вратите си дълго

Фино структурираните повърхности Ви помагат
Нашите дървени вътрешни врати са оборудвани с
да почувствате това, което виждате. Дървесна
ВИСОКА УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
изключително устойчивата повърхност Duradecor,
текстура, релефно щампована в платното,
която гарантира продължителна експлоатация.
помага да почувствате характерната дървесна
Впечатляващи характеристики като висока
структура на повърхността Duradecor.
удароустойчивост, устойчивост на високи температури и
ниска чувствителност правят Duradecor толкова
стабилна, колкото е и кухненският плот – така Вашите
Изисканост: лакираната повърхност
вътрешни врати устояват дори на възможни удари с
в транспортно бяло RAL 9016
детската количка на децата Ви.
Освен това лесната за поддържане повърхност
впечатлява с други качества: тя е хигиенична, до голяма
степен антистатична и светоустойчива, както и с ниска
чувствителност спрямо въздействията на обичайните за
домакинството течности.

BaseLine
Duradecor
Бял лак
RAL 9016
от 419 лв.*

BaseLine
Duradecor
Esche Weiß
(бял ясен)
от 419 лв.*

BaseLine
Duradecor
Структура
с ефект
"четка" в цвят
"пиния"
от 419 лв.*

BaseLine
Duradecor
Структура
с ефект
"четка" в цвят
"Salzeiche"
от 419 лв.*

BaseLine
Duradecor
Структура
"тъмен дъб"
от 419 лв.*

BaseLine
с изрязан
отвор „Pure“,
еднослойно
защитно
стъкло ESG,
прозрачно
Duradecor
Бял лак
RAL 9016
от 899 лв.*

Вратите с лакирана в бяло повърхност изглеждат
особено изискано и качествено. Лакирането Hörmann
върху бяла основа гарантира равномерна повърхност
и наситен и брилянтен цвят.

DesignLine
Carolina 1
Лак
бяло RAL 9016
от 739 лв.*

DesignLine
Carolina 2
Лак
бяло RAL 9016
от 739 лв.*

DesignLine
Carolina 4
Лак
бяло RAL 9016
от 739 лв.*

DesignLine
Virginia 3
Лак
бяло RAL 9016
от 1115 лв.*

DesignLine
Groove 13
Лак
бяло RAL 9016
от 775 лв.*

комфорт

Произведено
в Германия

Задвижване
за интериорни
врати PortaMatic

Премиум врати за красив дом

Задвижване за интериорна врата PortaMatic за безпрепятствено
и удобно жилище

Вратите за жилището Hörmann привличат с висококачествена
визия от първокласно качество:
• Цялостен елемент: платно, каса и дръжка от благородна
стомана
• Платно и каса със закръглени краища
• Проморционални размери на дървени врати: 750 х 2000 мм,
875 х 2000 мм
• Проморционални размери на стъклени врати: 750 х 2000 мм,
875 х 2000 мм
• за 80 до 140 мм дебелина на стената
• Само при Hörmann: изключително удароустойчива повърхност
Duradecor
• всички дървени врати с дръжки от благородна стомана Linea, мат,
с ефект "четка"
• всички стъклени врати с обков Basic Combi и крепежна планка без
щанцоване за резе

С Hörmann PortaMatic отваряте съвсем лесно автоматично Вашите дървени
или стоманени интериорни врати.
• голяма степен на безопасност чрез движения на вратата с минимална
сила
• индивидуално избираеми начини на задвижване
• Само при Hörmann: вградено LED-осветление
• лесен монтаж "включи и ползвай" над 3 м захранващ кабел
• минимално потребление на енергия
• цветове на корпуса: сребрист (E6 / EV 1) или бял (RAL 9016)
• Само при Hörmann: радиосистема BiSecur, съвместима със задвижванията
за гаражни и портални врати на Hörmann

PortaMatic в транспортно бяло
RAL 9016, монтаж върху касата

DesignLine
Groove 23
Лак
бяло RAL 9016
от 775 лв.*

DesignLine
Groove 29
Лак
бяло RAL 9016
от 775 лв.*

GlassLine
GrooveGlass
15-10
еднослойно
защитно
стъкло ESG,
прозрачно
Каса Duradecor
Бял лак
RAL 9016
от 949 лв.*

GlassLine
GrooveGlass 23
еднослойно
защитно
стъкло ESG,
прозрачно
Каса Duradecor
Бял лак
RAL 9016
от 1125 лв.*

660 лв.*

GlassLine Raff
еднослойно
защитно
стъкло ESG,
прозрачно
Каса
Duradecor
Бял лак
RAL 9016
от 1125 лв.*

PortaMatic в сребрист цвят, монтаж на
касата

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за промоционалните размери, респ. продукти (дървени врати: 750 х 2000 мм, 875 х 2000 мм; стъклени врати: 750 х 2000 мм, 875 х 2000 мм; задвижване
за външна врата PortaMatic) без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2017 г. при всички участващи в промоцията търговци.

от

Така може да изглежда сигурността
Външна алуминиева врата ThermoSafe
серийно със защитно оборудване RC 3

7 промоционални цвята без доплащане
Външна
врата
Thermosafe

• съосно разположено отвътре и отвън платно на вратата без видима рамка
на крилото
от
• термично разделено алуминиево платно с дебелина 73 мм, запълнено с
полиуретанов твърд пенопласт, с прахообразно покритие, вътрешна страна
вкл. RC 3
в транспортно бяло RAL 9016, мат
защитно
• алуминиева каса 80 мм с прекъснат термомост
оборудване
• защитно оборудване RC 3 за защита срещу взлом със заключване
в 5 точки
• висока степен на топлоизолация с UD-стойност до прибл. 0,8 W/(m²∙K)
• Промоционални размери до 1250 × 2250 мм (без надценка)
• по избор може да се достави и със странични части, оберлихти или автоматични брави

6420 лв.*

Мотив 860
6420 лв.*

Мотив 502
6948 лв.*

Мотив 862
6420 лв.*

Мотив 503
6948 лв.*

Мотив 871
6420 лв.*

Мотив 504
6948 лв.*

Мотив 872
6420 лв.*

Мотив 505
6948 лв.*

Мотив 189
6948 лв.*

Мотив 686
6948 лв.*

Мотив 501
6948 лв.*

Промоционалните врати се доставят без
доплащане в седем цвята от външната страна.
Вътрешната страна на вратата се доставя
серийно в транспортно бяло RAL 9016, мат.
Външните врати в транспортно бяло се
доставят в рамките на 3 седмици,
а външните врати в цветове по избор
в рамките на 4 седмици.

Бяло RAL 9016, мат

Hörmann цвят CH 703, фина
структура, мат

Каменно сиво RAL 7030,
фина структура, мат

Hörmann цвят CH 607, фина
структура, мат

Антрацитено сиво
RAL 7016, фина структура,
мат

Сив алуминий RAL 9007,
фина структура, мат

Антрацитно сиво RAL 7016,
мат

Мотив 867
6948 лв.*
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Можете да разчитате на нашите услуги

Съвети
от квалифицирани
специалисти

Вземане на размери
на място

Компетентен
монтаж

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за промоционалните размери (ThermoSafe до 1250 × 2250 мм) без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2017 г. при всички участващи в промоцията търговци.

