Мій будинок в надійних руках
Ворота та двері
за вигідною ціною
від європейського
лідера

Акційні пропозиції, які Вас не залишать байдужими

Вхідні двері
до будинків

від

34 950 грн.*

Автоматичні
гаражні ворота
від

24 500 грн.*

Наші спеціальні пропозиції для будівництв

Автоматичні
гаражні ворота
від
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24 500 грн.*
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Гаражні секційні ворота RenoMatic 2017
M-гофр, вкл. привод ProMatic

Більше безпеки для вас і ваших близьких
На жаль, часто можна прочитати: малі діти
отримали важкі травми у результаті обриву старих
гаражних воріт!
Тому саме сім’ї, у яких є діти і внуки, повинні
обов’язково уникати потенційно небезпечних
ситуацій. З RenoMatic вам гарантується безпека.
Ці автоматичні ворота оснащені наступними засобами
безпеки:
Система автоматичного вимикання: вона надійно
зупиняє ворота при виявленні непередбачуваних
перешкод, напр., дитини або дитячого візочка.
Захист від защемлення пальців: секції воріт мають таку форму, що щілина між
ними становить менше 4 мм. Таким чином, забезпечується захист від
защемлення пальців між секціями або ж в області шарніра.
Захист від затягування: бокові направляючі шини повністю закриті. Завдяки
цьому затягування пальців неможливе.
А це значить: більше безпеки для вас і вашої сім’ї!
Додаткову інформацію щодо безпеки гаражних воріт,
тобто відео, статті з журналів, контрольні листи з
безпеки ви знайдете за посиланням hormann.ua

Контрольні листи з безпеки

RAL 9016
Sandgrain

RAL 7016
Sandgrain

RAL 8028
Sandgrain

• двостінні утеплені секції товщиною 42 мм
для високоефективної теплоізоляції,
стабільності та приємного безшумного руху
• зовні поверхня Sandgrain з ніжною структурою
в 3 кольорах або УФ-стійка поверхня Decograin
в 3 варіантах оформлення
• оптимальний довговічний захист коробки за
допомогою антикорозійної пластмасової опори
• Тільки у Hörmann: надійний захист від
підважування за допомогою механічного
стопора
• електропривод ProMatic з сучасною
технологією кодування радіосигналу
BiSecur та забезпеченням проміжної висоти
відкривання воріт для вентиляції гаража
• пульт дистанційного керування HSE 4 BS
(мал. справа), зі структурною поверхнею,
чорного кольору, з петлею для ключів
Акційний розмір

Sandgrain

Поверхня Sandgrain

Decograin

2500 × 2125 мм

24 500 грн.*

25 730 грн.*

2500 × 2250 мм

24 800 грн.*

25 730 грн.*

2500 × 2500 мм

29 450 грн.*

30 380 грн.*

2750 × 2125 мм

26 350 грн.*

26 970 грн.*

2750 × 2250 мм

26 970 грн.*

27 590 грн.*

2750 × 2500 мм

30 070 грн.*

30 690 грн.*

3000 × 2125 мм

27 590 грн.*

28 830 грн.*

3000 × 2250 мм

27 590 грн.*

28 830 грн.*

3000 × 2500 мм

30 380 грн.*

31 930 грн.*

Titan Metallic CH 703
Decograin

Golden Oak
Decograin

ва та ремонту Вашої оселі

Стальні сейфові
двері KSI

Вхідні двері
до будинків

34 950 грн.*

від

Стальні сейфові двері KSI

Вхідні двері Thermo65
• суцільне дверне полотно без видимого профіля
стулки всередині та зовні
• стальне дверне полотно товщиною 65 мм з
термічним розділенням і заповненням з твердого
поліуретану
• алюмінієва коробка товщиною 80 мм з термічним
розділенням у виконанні Roundstyle
• у 3 акційних кольорах і 3 декорах з обох боків
• протизламний 5-точковий замок
• опція: захист від зламу RC 2 (лише для мотивів
010, 015, 515, 700, 810, 900 із відкриванням
всередину)
• високоефективна теплоізоляція UD до
0,87 Вт/(м²∙К)**
• виготовлення під розмір замовника:
ширина 875 - 1250 мм, висота 1875 - 2250 мм
• опція: засклені бічні елементи
• відкривання назовні або всередину
• на вибір штангова або нажимна ручка
Красива ручка
підкреслює
зовнішній вигляд:
виберіть бажану
ручку

16 998 грн.*

Мотив 010
У 3 кольорах
34 950 грн.*
У 3 декорах
39 215 грн.*

Мотив 015
У 3 кольорах
34 950 грн.*
У 3 декорах
39 215 грн.*

Мотив 700A
У кольорі
RAL 9016
36 500 грн.*
У 2 кольорах
39 550 грн.*
У 3 декорах
41 770 грн.*.

Мотив 720F
У кольорі
RAL 9016
36 500 грн.*
У 2 кольорах
39 550 грн.*
У 3 декорах
41 770 грн.*

Мотив 515
У 3 кольорах
34 950 грн.*
У 3 декорах
39 215 грн.*

• захист від зламу RC 2, перевірено відповідно
до DIN EN 1627 на стороні завіс та на
протилежній стороні
• дверна ручка захищена від висвердлювання та
витягування для високого рівня безпеки
• дверне полотно товщиною 40 мм з 3-стороннім
товстим фальцем і кутовою коробкою,
оцинковане і ґрунтоване в білий колір згідно
RAL 9016
• армована рама по периметру і заповнення з
мінеральної вати по усій поверхні для
забезпечення високої стабільності
• надійна герметизація завдяки 3-сторонньому
ущільненню з етилен-пропіленового каучуку
(EPDM) і подвійному манжетному ущільненню
• добра теплоізоляція UD 1,7 Вт/(м²∙К)
• Акційний розмір: 875 × 2000 мм

Покращена на 30 %
теплоізоляція***
У виконанні KSI Thermo
з термічним розділенням, показник
UD до 1,2 Вт/(м²∙К).
Стальні
сейфові двері
KSI Thermo
від

Dark Oak
Decograin

Мотив 700
У 3 кольорах
46 500 грн.*
У 3 декорах
50 685 грн.*

Мотив 810
У 3 кольорах
46 500 грн.*
У 3 декорах
50 685 грн.*

Мотив 900
У 3 кольорах
46 500 грн.*
У 3 декорах
50 685 грн.*

27 273 грн.*

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції без урахування замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 31 грн./ 1 євро.
Пропозиція дійсна до 31.12.2017 в усіх дистриб’юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.
** Залежно від мотиву та розміру дверей, вказане значення для мотиву 010 у розмірі 1230 × 2180 мм
*** Покращена теплоізоляція на 30 % у порівнянні зі стальними сейфовими дверями KSI.

від

Зроблено в
Німеччині

Найкраще поєднання комфорту та дизайну
Підйомно-поворотні ворота Berry Pearl
Підйомноповоротні ворота
Berry Pearl

від

• Поверхня воріт має структуру pearlgrain („перлина“)
• 2 кольори за однаковою ціною
• Акційні розміри: 2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,
2500 × 2000 мм і 2500 × 2125 мм

9295 грн.*

Білий
RAL 9016

Коричневий
RAL 8028

Привод
RotaMatic 2

Привод
LineaMatic
від

10 700 грн.*

від

18 600 грн.*

Привод відкотних воріт LineaMatic
для відкотних воріт, вкл. пульт дистанційного керування
HS 5 BS чорного кольору

Привод розпашних воріт RotaMatic 2
для 2-стулкових розпашних воріт, вкл. пульт дистанційного
керування HS 5 BS чорного кольору

• Привод для відкотних воріт з сучасною технологією
кодування радіосигналу BiSecur
• висота воріт до макс. 2000 мм і ширина воріт до макс. 6000 мм
• вага стулки воріт до макс. 300 кг
• функція плавного пуску і плавної зупинки
• регульоване обмеження зусилля
• можливість програмування функції проходу
• Профілі зубчастих рейок потрібно замовляти окремо залежно від
виконання/ширини воріт.

• міцний електромеханічний привод для розпашних воріт з
сучасною технологією кодування радіосигналу BiSecur
• для 2-стулкових розпашних воріт висотою до макс. 2000 мм
і з шириною стулки до макс. 2500 мм
• вага стулки воріт до макс. 220 кг
• функція плавного пуску і плавної зупинки
• регульоване обмеження зусилля
• можливість програмування функції
прохідної стулки

ТОВ "Доббi"
08130 Київська обл., Києво-Святошинський р-н., С. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна 2б
Тел.: (044) 229 35 59 т./ф.: (044) 406 53 31 т.м.: (067) 447 95 65 Сервісна служба: (067) 447 95 65

E-mail: dobbi.ua@gmail.com
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Ви можете довіритися нашим послугам

Кваліфікована
консультація

Замір на місці

Кваліфікований
монтаж

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції без урахування замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 31 грн./ 1 євро.
Пропозиція дійсна до 31.12.2017 в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

Демонтаж та
утилізація з
дотриманням вимог
щодо захисту
довкілля

