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Дървени интериорни врати
Hörmann качество за голямо натоварване

Голяма стабилност
благодарение на 80 мм усилване 
на рамката 

Повече сигурност
благодарение  
на допълнително 
завинтване  
на крепежната планка 
от задната страна 

Без увисване на вратата
благодарение на по-дълги  
и завинтени втулки  
в гнездото за пантата 

Модерен бял цвят
стандартен цвят RAL 9016

По-красива визия
благодарение на прецизна 
ъглова връзка 

По-голяма устойчивост  
на формата
благодарение на пълнежна 
дъска в касата с дебелина 
25 мм 

Трайно тихо затваряне
благодарение на специалната 
конструкция на изолационния 
профил 

Красив заоблен кант
благодарение  
на висококачествения  
основен материал

Здрава повърхност
изключително 
удароустойчива, 
нечувствителна  
на драскотини,  
устойчива на светлина  
и високи температури 
повърхност Duradecor

Made in Germany
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Конструкция на вратата и касата
Качеството си личи в детайлите

Платно с усилена рамка
• интериорни врати с 80 мм усилване на рамката  

от плътно ПДЧ
• от страната на пантите и от страната на бравата

По-здрава конструкция на касата
• пълнежна дъска с дебелина 25 мм
• пълнежна дъска с повърхност Duradecor
• насрещна страна с меламиново покритие
• облицовки от MDF

Висококачествено уплътнение
• двукамерна система
• чисто прилепване към платното
• добри изолационни свойства

По-стабилно гнездо за пантата
• товароносимост 60 кг.
• усилен със стъклени влакна полиамид
• четирикратно завинтване в пълнежната дъска
• втулки до предния кант на облицовката

По-лесно монтиращи  
се ъглови съединения
Пълнежна дъска
• завинтени ъглови съединения,  

свързани с пълнежната дъска
• добро допълнително регулиране
• добра силова връзка

Облицовка
• изцяло метални винтови съединения
• отлична силова връзка
• директно разпределение на натиска върху 

свързващите повърхности
• без видими отвори в облицовката

Устойчива стандартна  
крепежна планка
• подвижна подложка
• завинтване в шест точки
• двукратно затваряне
• доставят се комплекти за преоборудване
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Повърхност Duradecor
Максимална устойчивост на удар

Duradecor впечатлява 
с примамливи 
експлоатационни 
характеристики
Предлаганата от Hörmann нова 
повърхност Duradecor впечатлява  
във всяко отношение. Ненадмината  
по комфортно почистване  
и нечувствителност, тя е почти толкова 
здрава, колкото и кухненски работен 
плот. Тези свойства допринасят  
за подържана и трайно запазваща 
красотата си визия на вратата.

• удароустойчива
• нечувствителна на драскотини
• устойчива на светлина
• устойчива на високи температури
• по-издръжлива от CPL*
• съпоставима с HPL повърхност*
• неразделно запресована към

платното
• гладка или структурирана
• НОВО: Duradecor със синхронизирана

структура

Особеността на повърхността Duradecor се крие в метода  
на производство. Декор, основа и покривна плоча  
се запресоват на една работна стъпка под високо налягане. 
По този начин Duradecor постига по-голяма устойчивост  
на удар.

LGA изпитването, проведено от IHD (Института  
по технология на дървесината Дрезден ООД с нестопанска 
цел), потвърждава, че Duradecor притежава отлични 
експлоатационни характеристики.

декор

основа

покривна 
плоча

* Източник: IHD Dresden gGmbH; Тестван 
е объл кант с повърхност Duradecor бял лак


