Ворота та двері для тих,
хто хоче модернізувати своє житло

Ексклюзивні пропозиції від провідного європейського виробника
Вхідні двері до будинків
від

27 450 грн.*

Автоматичні гаражні ворота
від

19 375 грн.*

Офіційні партнери Hörmann пропонують Вам широкий вибір послуг:

консультації
фахівців

заміри на місці
монтажу

монтаж силами
кваліфікованих
фахівців

демонтаж
та екологічно
безпечна
утилізація

Щоб будинок був гарним та
Зроблено в Німеччині

Гаражні ворота RenoMatic 2015 та двері до буди
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• Панелі завтовшки 42/20 мм з подвійними утепленими стінками
забезпечують високий ступінь ізоляції, стабільність та плавний хід воріт
• Оптимальний тривалий захист коробки воріт за допомогою
антикорозійної пластмасової опори
• Тільки у Hörmann: надійний захист від підважування
за допомогою механічного стопора
• Електропривод ProMatic з підтримкою сучасної технології
кодування радіосигналу BiSecur та програмуванням проміжної
висоти відкривання воріт для вентиляції гаража
• В комплекті 2 пульти дистанційного керування HSE 2 BS, чорні
матові, зі структурною поверхнею, з петлею для ключів

2500 × 2125 мм
2500 × 2250 мм
2750 × 2250 мм
3000 × 2125 мм
3000 × 2250 мм
3000 × 2500 мм

Decograin

19 375 грн.

20 000 грн.

21 250 грн.

21 875 грн.

22 125 грн.

22 500 грн.

23 750 грн.

26 375 грн.

транспортний білий
RAL 9016
Sandgrain від 19 375 грн.*

Антрацитовий сірий
RAL 7016
Sandgrain від 19 375 грн.*

від

19 375 грн.*

Ваша перевага: високоякісні поверхні

Гаражні секційні ворота RenoMatic 2015
Мотив L-гофр, з електроприводом ProMatic

Акційний розмір Sandgrain

Автоматичні секційні
ворота для гаражів
RenoMatic 2015

Гладка поверхня Sandgrain має елегантний вигляд.
Завдяки своїй структурі вона відрізняється високою
стійкістю до подряпин та бруду. Поверхня Decograin,
стійка до ультрафіолетових променів, відтворює
в дрібних деталях зовнішній вигляд натуральної деревини
та має вишукану елегантність кольору «металік».

Тонко
структурована
поверхня
Sandgrain

Поверхня Decograin,
створена з любов’ю
до деталей

Ваша перевага: комфорт та безпека
Завдяки новій технології кодування BiSecur
Ви можете бути впевнені, що ніхто не зможе
перехопити радіосигнал. Дана технологія перевірена
та сертифікована фахівцями Рурського університету м.
Бохум; її призначення — керування гаражними
та в'їзними воротами, освітлювальною технікою тощо.

Коричневий
RAL 8028
Sandgrain від 19 375 грн.*

Titan Metallic CH 703
Decograin від 20 000 грн.*

Golden Oak
Decograin від 20 000 грн.*

Акційна перевага: другий
пульт дистанційного
керування безкоштовно

Dark Oak
Decograin від 20 000 грн.*

безпечним

инків RenoDoor 2015

Вхідні двері
RenoDoor 2015
від

27 450 грн.*
Ваша перевага:

• За конструкцією не відрізняються від вхідних дверей Hörmann ThermoPro
• Алюмінієва коробка з термічним розділенням товщиною 60 мм у виконанні Roundstyle
• Термоізольоване сталеве дверне полотно товщиною 45 мм, заповнене
жорстким пінополіуретаном
• Лаковані поверхні або поверхня Decograin на внутрішній і на зовнішній стороні
• Протизламна система з декількома механізмами блокування
• Чудова теплоізоляція до 1,2 Вт/(м²∙K)
• Акційні розміри: 1000 × 2100 мм
• Бічна частина до вхідних дверей, акційний розмір 400 × 2100 мм від 10 475 грн.*

Ваша перевага: гармонійний вигляд

Дверне полотно, яке встановлюється врівень всередині
та зовні, не має видимого профіля рами та відповідає
найвищим вимогам щодо дизайну. Зсередини вхідні
двері мають вигляд внутрішніх дверей і якнайкраще
гармонують із міжкімнатними дверима Вашого будинку.

Антрацитовий
сірий
RAL 7016
за 27 450 грн.*

Коричневий
RAL 8028
за 27 450 грн.*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
за 31 250 грн.*

Сьогодні економія енергії важливіша ніж будь-коли.
Продукція Hörmann дозволить Вам ефективно
економити електроенергію і покладатися на правильні
рішення в довгостроковій перспективі.
Завдяки показнику теплопроводності до 1,2 Вт/(м²∙K)
двері до будинків RenoDoor 2015 забезпечують якісну
теплоізоляцію та відповідають високим вимогам
нової Постанови про заощадження енергії EnEV 2014.
Двостінні гаражні секційні ворота RenoMatic 2015,
панелі яких мають показник теплопроводності 1,0 Вт/(м²∙K),
у порівнянні зі старими, одностінними воротами також
забезпечують значну економію енергії. Якісна теплоізоляція
особливо помітна тоді, коли будинок та гараж з’єднані.

дверей без видимого профіля рами

Транспортний
білий
RAL 9016
за 27 450 грн.*

надзвичайно якісна теплоізоляція

Зсередини
виглядають
як міжкімнатні
двері

Golden Oak
Decograin
за 31 250 грн.*

Dark Oak
Decograin
за 31 250 грн.*

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію. Можливі зміни,
відсутність помилок у цінах не гарантується.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри (RenoMatic 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм, 2750 × 2250 мм, 3000 × 2125 мм, 3000 × 2250 мм, 3000 × 2500 мм;
RenoDoor 2015 без бічної частини: 1000 × 2100 мм; бічна частина RenoDoor 2015: 400 × 2100 мм) без урахування замірів, монтажу, демонтажу та утилізації.
Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 25 грн./ 1 євро. Пропозиція дійсна до 31.12.2015 в усіх дистриб’юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

Вхідні двері RenoDoor 2015

Досить мріяти про сучасні
гаражні ворота

Вигідні акційні пропозиції на ворота і в'їзні проводи саме для Вас
Секційні гаражні ворота
RenoMatic light

Гаражні ворота RenoMatic light 2015
M-гофр, у комплекті: полотно воріт, направляючі,
гарнітур ручок і замок

від

• Панелі завтовшки 42/20 мм з подвійними утепленими
стінками забезпечують високий ступінь ізоляції,
стабільність та плавний хід воріт
• Поверхня Woodgrain, кольори: транспортний білий RAL 9016,
коричневий RAL 8028, антрацитовий сірий RAL 7016
• Оптимальний тривалий захист коробки воріт за допомогою
антикорозійної пластмасової опори
• Тільки у Hörmann: надійний захист від підважування
за допомогою механічного стопора
• Можливе дооснащення воріт приводом ProMatic з підтримкою
сучасної технології кодування радіосигналу BiSecur
та програмуванням проміжної висоти відкривання воріт
для вентиляції гаража
• Акційні розміри: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм – 10 975 грн.*,
3000 × 2125 мм, 3000 × 2250 мм – 13 975 грн.*,
5000 × 2125 мм, 5000 × 2250 мм – 19 950 грн.*

10 975 грн.*

Транспортний білий RAL 9016

чорна пластмасова ручка

Антрацитовий сірий RAL 7016

Коричневий RAL 8028

Електропривод в'їзних воріт
RotaMatic 2

за

14 975 грн.*

Привод в'їзних воріт RotaMatic 2
для 2-стулкових в’їзних воріт загальною шириною до 5000 мм,
у комплекті пульт дистанційоного керування HS 5 BS чорний
матовий, зі структурною поверхнею

Стан 01 2015 / Друк 02 2015 / HF 86177 UA / P.1.0

Електропривод відкатних воріт
LineaMatic

• Надійний електромеханічний привод в’їзних воріт із підтримкою
надійної технології кодування сигналу BiSecur
та пульт дистанційного керування HS 5 BS чорний матовий,
зі структурною поверхнею
• Для 2-стулкових в’їзних воріт із висотою до 2000 мм
та шириною стулки до 2500 мм
• Макс. вага стулки воріт 220 кг
• Функція плавного пуску і плавної зупинки
• Регулювання потужності привода
• Можливість програмування функції прохідної стулки

за

Серійна комплектація:
пульт дистанційного
керування HS 5 BS
чорний матовий,
зі структурною
поверхнею

8 625 грн.*

Привод відкатних воріт LineaMatic
для відкатних воріт шириною до 6000 мм, у комплекті пульт
дистанційного керування HS 5 BS чорний матовий,
зі структурною поверхнею
• Привод для відкатних воріт із підтримкою надійної технології
кодування сигналу BiSecur та пульт дистанційного керування
HS 5 BS чорний матовий, зі структурною поверхнею
• Висота воріт макс. 2000 мм, ширина воріт макс. 6000 мм
• Макс. вага стулки воріт 300 кг
• Функція плавного пуску і плавної зупинки
• Регулювання потужності привода
• Можливість програмування функції прохідної стулки
• Профіль зубчатої рейки необхідно замовляти окремо залежно
від варіанта виконання воріт та їх ширини

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію. Можливі зміни, відсутність помилок у цінах не гарантується.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри (RenoMatic light 2015: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм, 3000 × 2125 мм, 3000 × 2250 мм, 5000 x 2125 мм, 5000 x 2250 мм) без урахування замірів, монтажу, демонтажу та утилізації.
Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 25 грн./ 1 євро.Пропозиція дійсна до 31.12 2015 в усіх дистриб’юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

