Вдома — це там, де нам затишно
Ексклюзивні
мотиви дверей
від європейського
лідера за вигідною
ціною

Цікаві акційні пропозиції для вашого комфорту

Вхідні двері
ThermoSafe

від

80 500 грн.*
вкл. захист
від зламу класу
RC 3

Дерев’яні внутрішні
двері
від
*

6800 грн.

Цікаві акційні пропозиції для вашого комф

Дерев’яні
внутрішні двері
DesignLine Groove 29
від
*

9 350 грн.

Бачити і відчувати: структура
поверхні Duradecor

З поверхнею Duradecor ваші двері
будуть довго служити
Наші дерев'яні внутрішні двері оснащені особливо
міцною поверхнею Duradecor, яка забезпечує
довгий термін служби. Вражаючі характеристики,
такі як максимальна удароміцність, термо- та
зносостійкість роблять двері з поверхнею Duradecor
подібними за міцністю до кухонних робочих
поверхонь. Ваші внутрішні двері витримають навіть
можливі зіткнення з дитячим автомобілем.

МАКСИМАЛЬНА УДАРОМІЦНІСТЬ

Благородний вигляд: лакована
поверхня білого кольору RAL 9016

Крім того, легка у догляді поверхня зачаровує такими
рисами, як гігієнічність, достатня антистатичність, стійкість
до дії світла, а також нечутливість до впливу звичайних
рідин, що використовуються у домашньому господарстві.

BaseLine
Duradecor
Білий лак
RAL 9016
від 6 800 грн.*

BaseLine
Duradecor
Ясень, білий
від 6 800 грн.*

BaseLine
Duradecor
Сосна з
брашованою
структурою
від 6 800 грн.*

BaseLine
Duradecor
Дуб сірий з
брашованою
структурою
від 6 800 грн.*

BaseLine
Duradecor
Дуб темний,
структурний
від 6 800 грн.*

BaseLine
безпечне скло
мотив „Pure“,
прозоре
Duradecor
Білий лак
RAL 9016
від 13 900 грн.*

Поверхні з тонкою структурою роблять
відчутним те, що ми бачимо. Малюнок на
поверхні дверного полотна на вигляд та дотик
імітує натуральну деревину.

Двері з білою лакованою поверхнею виглядають
елегантно та вишукано. Нанесення лаку на білу поверхню
полотна за спеціальною технологією Hörmann забезпечує
рівномірне зафарбовування та надає дверям інтенсивного
та глянцевого кольору.

DesignLine
Carolina 1
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 050 грн.*

DesignLine
Carolina 2
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 050 грн.*

DesignLine
Carolina 4
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 050 грн.*

DesignLine
Virginia 3
Лак
Білий,
RAL 9016
від 14 900 грн.*

DesignLine
Groove 13
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 350 грн.*

форту

Зроблено в
Німеччині

Привод для дверей
PortaMatic
від
*

Двері преміум-класу для красивої оселі
Внутрішні двері Hörmann вражають елегантним виглядом у
найвищій якості:
• Двері у комплекті: дверне полотно, коробка і дверна ручка з
нержавіючої сталі
• Дверне полотно і коробка з закругленими кутами
• Акційні розміри для дерев’яних дверей: 735 × 1985 мм,
860 × 1985 мм
• Акційні розміри для скляних дверей: 709 × 1972 мм, 834 × 1972 мм
• для товщини стін від 80 до 140 мм
• тільки у Hörmann: максимально ударостійка поверхня Duradecor
• усі дерев’яні двері з матовими брашованими дверними ручками
Linea з нержавіючої сталі
• усі скляні двері з фурнітурою Basic Combi і закриваючою
накладкою без отвору для рігеля

Привод внутрішніх дверей PortaMatic для безбар’єрного та зручного
проживання
За допомогою приводу PortaMatic виробництва Hörmann ви відчинятимете
свої дерев’яні та стальні двері досить просто — автоматично.
• висока безпека завдяки прикладанню незначного зусилля при відкриванні/
закриванні дверей
• можливість індивідуального вибору режимів експлуатації
• тільки у Hörmann: розумна система світлодіодного освітлення
• простий монтаж Plug-Play за допомогою 3 м кабеля
• мінімальне електроспоживання
• Кольори корпусу: срібний (E6 / EV 1) або білий (RAL 9016)
• тільки у Hörmann: система кодування радіосигналу BiSecur, сумісна з
приводами гаражних та в'їзних воріт Hörmann

PortaMatic білого кольору RAL 9016,
монтаж над коробкою

DesignLine
Groove 23
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 350 грн.*

DesignLine
Groove 29
Лак
Білий,
RAL 9016
від 9 350 грн.*

GlassLine
GrooveGlass
15-10
безпечне скло,
прозоре
Коробка
Duradecor
Білий лак
RAL 9016
від 13 900 грн.*

GlassLine
GrooveGlass 23
безпечне скло,
прозоре
Коробка
Duradecor
Білий лак
RAL 9016
від 16 600 грн.*

GlassLine Raff
безпечне скло,
прозоре
Коробка
Duradecor
Білий лак
RAL 9016
від 16 600 грн.*

PortaMatic срібного кольору, монтаж на
коробці.

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Усі вказані кольори відповідають зразкам відтінків RAL. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з ПДВ на акційні моделі та розміри продукції. 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.

12 550 грн.

Безпека може виглядати настільки привабливо
Алюмінієві вхідні двері ThermoSafe у серійному виконанні із захистом
від зламу класу RC 3

7 акційних кольорів за однаковою ціною

• суцільне дверне полотно без видимого профіля стулки всередині та зовні
• алюмінієве дверне полотно товщиною 73 мм з термічним розділенням
від
і заповненням з твердого поліуретану, з порошковим покриттям,
внутрішня сторона білого кольору RAL 9016, матова
• алюмінієва коробка товщиною 80 мм з термічним розділенням
• система захисту від зламу RC 3 з 5-точковим замком
• високоефективна теплоізоляція зі значенням UD до 0,8 Вт/(м²∙К)**
• виготовлення під розмір замовника: ширина 875 х 1250 мм, висота 1875 х 2250 мм.
• у якості опції також поставляється з боковими елементами, вікнами верхнього світла
та автоматичним замком

Вхідні
двері
ThermoSafe

80 500 грн.*
вкл. захист
від зламу
класу RC 3

Акційні двері пропонуються за однаковою ціною
у семи кольорах на зовнішній стороні полотна.
Зсередини двері в білому кольорі RAL 9016,
матові. Вхідні двері білого кольору RAL 9016
поставляються протягом 4 тижнів, а двері
іншого кольору — протягом 5 тижнів.

Білий, RAL 9016, матовий

Подальшу інформацію ви знайдете в брошурі „Акційні вхідні двері“

Мотив 860
80 500 грн.*

Мотив 502
86 755 грн.*

Мотив 862
80 500 грн.*

Мотив 503
86 755 грн.*

Мотив 871
80 500 грн.*

Мотив 504
86 755 грн.*

Мотив 872
80 500 грн.*

Мотив 505
86 755 грн.*

Мотив 189
86 755 грн.*

Мотив 686
86 755 грн.*

Відтінок Hörmann CH 703,
тонка структура, матовий

Сірий камінь RAL 7030,
тонка структура, матовий

Відтінок Hörmann CH 607,
тонка структура, матовий

Антрацитовий сірий,
RAL 7016, тонка структура,
матовий

Сірий алюміній RAL 9007,
тонка структура, матовий

Антрацитовий сірий,
RAL 7016, матовий

Мотив 501
86 755 грн.*

Мотив 867
86 755 грн.*
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Ви можете довіритися нашим послугам

Кваліфікована
консультація

Замір на місці

Кваліфікований
монтаж

Демонтаж та утилізація з
дотриманням вимог щодо
захисту довкілля

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Усі вказані кольори відповідають зразкам відтінків RAL. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції. 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 860 у розмірі 1230 x 2180 мм

