„Ми довіряємо
лідеру з
виробництва воріт
і дверей в Європі !“

Вхідні
двері
від

28 000 грн.*

Гаражні
ворота
від

20 475 грн.*

Гаражні секційні
ворота RenoMatic 2019
вкл. гарнітур ручок, привод
ProLift 700, ProMatic або SuprаMatic
• Двостінні утеплені секції товщиною 42 мм для
високоефективної теплоізоляції, стабільності та приємного
безшумного руху
• 19 розмірів воріт по акції
• 18 варіантів дизайна поверхні на вибір
• Лише у Hörmann: надійний захист від підважування воріт завдяки
механічному блокуванню в тязі

М-гофр
Woodgrain
6 кольорів і
3 декори на вибір
від

20 475 грн.*

RAL 9016,
Білий колір
Привод гаражних воріт ProLift 700
в комплекті 2 пульти дистанційного
керування вишуканої форми з кільцем
для ключів

Привод гаражних воріт ProMatic
з сучасною технологією кодування
радіосигналу BiSecur і додатковою функцією
провітрювання гаража, у комплекті
4-клавішний пульт дистанційного керування
HSE 4 BS чорного кольору з структурною
матовою поверхнею

Поверхня Woodgrain на воротах із М-гофрами
відрізняється точним відображенням зрізу деревини
і високою стійкістю (рис. ліворуч у білому кольорі
RAL 9016)

НОВИНКА: гладка поверхня Planar для воріт із
L-гофрами, в 6 ексклюзивних кольорах Hörmann
Matt deluxe має назвичайно елегантний вигляд
(рис. ліворуч у кольорі CH 703 Matt deluxe, антрицит
металік)

RAL 9006,
Білий алюміній

RAL 9007,
Сірий алюміній

CH 703,
Антрацит металік

RAL 7016,
Сірий антрацит

RAL 8028,
Коричневий

Decocolor
Золотий дуб

Decocolor
Темний дуб

Decocolor
Нічний дуб

Фарбована поверхня Decocolor приваблює
подібністю до натуральної деревини у трьох
виконаннях (рис. ліворуч фарбована поверхня під
„золотий дуб“)

Акційні розміри

Внутрішня поверхня всіх воріт виконана з оцинкованої
сталі сріблястого кольору та вкрита захисним лаком

Якість Hörmann
Made in Germany

Докладніше на сайті
www.hormann.ua

2500 × 2125
2500 × 2500
2750 × 2125
2750 × 2500
3000 × 2125
3000 × 2500
3000 × 3000
3500 × 2125
3500 × 2500
4000 × 2500
5000 × 2500

мм, 2500 × 2250
мм
мм, 2750 × 2250
мм
мм, 3000 × 2250
мм
мм
мм, 3500 × 2250
мм, 4000 × 2125
мм, 5000 × 2125
мм

вкл.
вкл.
гарнітур
привод
ручок
ProLift
мм
20475 грн.* 27125 грн.*
21350 грн.* 29925 грн.*
мм
23625 грн.* 30625 грн.*
25200 грн.* 33950 грн.*
мм
25550 грн.* 32375 грн.*
27125 грн.* 35875 грн.*
32900 грн.* 42000 грн.*
мм
28350 грн.* 34650 грн.*
мм, 4000 × 2250 мм 30100 грн.* 37100 грн.*
мм, 5000 × 2250 мм 35000 грн.* 42000 грн.*
40250 грн.** 51800 грн.**

L-гофр
Planar
6 кольорів і
3 декори на вибір
від

32 375 грн.*

CH 9016, Matt deluxe,
Білий колір

CH 9006, Matt deluxe,
Білий алюміній

CH 9007, Matt deluxe,
Сірий алюміній

CH 703, Matt deluxe,
Антрацит металік

CH 7016, Matt deluxe,
Сірий антрацит

CH 8028, Matt deluxe,
Коричневий

Decocolor
Золотий дуб

Decocolor
Темний дуб

Decocolor
Нічний дуб

Акційні розміри
2500 × 2125
2500 × 2500
2750 × 2125
2750 × 2500
3000 × 2125
3000 × 2500
3000 × 3000
3500 × 2125
3500 × 2500
4000 × 2500
5000 × 2500

мм, 2500 × 2250
мм
мм, 2750 × 2250
мм
мм, 3000 × 2250
мм
мм
мм, 3500 × 2250
мм, 4000 × 2125
мм, 5000 × 2125
мм

вкл.
привод
ProMatic
мм
32375 грн.*
36050 грн.*
мм
35000 грн.*
38500 грн.*
мм
36750 грн.*
40600 грн.*
47600 грн.*
мм
39900 грн.*
мм, 4000 × 2250 мм 43050 грн.*
мм, 5000 × 2250 мм 50750 грн.*
62300 грн.**

■ НОВИНКА
Гладка
елегантна
поверхня
Planar

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 розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі
перевищення офіційного курсу НБУ 35 грн. / 1 євро. Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь
в акції.
** Ціна за ворота з приводом SupraMatic 3.

Вхідні двері Thermo65
• Суцільне дверне полотно без видимого
профіля стулки
• Стальне дверно полотно товщиною 65 мм
з термічним розділенням і заповненням із
твердого поліуретану
• Алюмінієва коробка товщиною 80 мм з термічним розділенням
у 4-х акційних кольорах і 4-х декорах Decograin з обох боків
• Замок із 5-точковим закриванням з підвищеним
рівнем захисту від зламу RC 2 серійно
(для THP 700A і THP 750 F опція)
• Показник теплоізоляції
сертифікована
UD = 0,87 Вт/(м²∙K)**
безпека
• Акційні розміри дверей до 1250 х 2250 мм
• до дверей Thermo65 можливо замовити бічні елементи та вікна
верхнього світла

Мотив THP 010

Мотив THP 015

Мотив THP 515

4 кольори 47 000 грн.*
3 декори 52 500 грн.*

4 кольори 47 000 грн.*
3 декори 52 500 грн.*

4 кольори 47 000 грн.*
3 декори 52 500 грн.*

Мотив THP 700S

Мотив THP 810S

Мотив THP 900S

4 кольори 59 500 грн.*
3 декори 64 750 грн.*

4 кольори 59 500 грн.*
3 декори 64 750 грн.*

4 кольори 59 500 грн.*
3 декори 64 750 грн.*

Мотив THP 700A

Мотив THP 750F

RAL 9016 47 000 грн.*
2 кольори 50 750 грн.*
4 декори 54 250 грн.*

RAL 9016 47 000 грн.*
2 кольори 50 750 грн.*
4 декори 54 250 грн.*

RC 2

4 кольори
від

4 декори

47 000 грн.

*

від

52 500 грн.

*

Красива ручка підкреслює зовнішній
вигляд: виберіть бажану ручку

Гарнітур ручок ES 0 / ES
1 із зовнішньою круглою
ручкою-кнопкою

Гарнітур
нажимних ручок
ES 0 / ES 1

Для всіх мотивів вхідних дверей Thermo65 і Thermo46

Вхідні двері Thermo46
• Стальне дверне полотно товщиною 46 мм з термічним
розділенням і заповненням з твердого поліуретану
• Алюмінієва прямокутна коробка товщиною 60 мм
з термічним розділенням
• Протизламна система із декількома механізмами
блокування
• Показник теплоізоляції UD = 1,2 Вт/(м²∙K)**
• Лакове покриття поверхні у 3-х кольорах і 3-х декорах
Decograin всередині і зовні
• Може поставлятися із вічком (опція)
• Акційні розміри дверей до 1250 х 2250 мм

Вхідні двері
Мотив TPS 010
3 кольори 28 000 грн.*
3 декори 33 600 грн.*

від

28 000 грн.*

Новинка: акційні двері Thermo65 і Thermo46 можливо замовити
у шести ексклюзивних кольорах Hörmann Matt deluxe, подібних
до кольору воріт RenoMatic

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 розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 35 грн. / 1 євро.
Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.
** Вказане значення розповсюджується на двері без засклення розміром 1230 х 2180 мм.

„Ми живемо
в „розумній“
оселі в комфорті
та безпеці!“

Рис.: Вхідні двері білого кольору RAL 9016

Акційні кольори

Акційні декори

RAL 9016, білий колір

Decograin Золотий дуб

RAL 7016, cірий антрацит

Decograin Темний дуб

RAL 8028, коричневий

Decograin Нічний дуб*

CH 703 антрацит металік*

Decograin Титан металік CH 703**

* *Лише для вхідних дверей Thermo65
** Лише для вхідних дверей THP 700A і THP 750F

Якість Hörmann
Made in Germany

Привод дверного замка
з дистанційним керуванням
SmartKey
• Ідеально для дооснащення вхідних дверей квартир і котеджів
• Просте відкривання дверного замка: напр. коли руки
зайняті пакетами з покупками або необхідно відкрити двері на
відстані гостям або дітям
• Комфортне управління за допомогою пульта дистанційного
керування, внутрішнього вимикача або безпосередньо на
приводі SmartKey

Привод
дверного замка
SmartKey
від

7 000 грн.*

Кліматичний датчик
HKSI
• Він дійсно попереджає появу плісняви у гаражі
• Контролює вологість повітря в гаражі і автоматично
регулює провітрювання
• Лише в комплекті з приводом SupraMatic 3
(прошивка з версії С)

Кліматичний
датчик
HKSI

3 325 грн.*

Більше інформації на сайті
www.hormann.ua

Привод розпашних воріт ProPort D

Привод відкотних воріт ProPort S

Макс. тягове зусилля 800 Н
• Надійна радіочастота 433 МГц RC
• Для 2-стулкових воріт
• Розміри воріт до макс. 5 м (2 х 2,5 м)
• Синхронне відкривання стулок
(при їх однаковій ширині)
Привод
• Відкривання однієї стулки
розпашних воріт
для проходу людей

Макс. тягове зусилля 600 Н
• Надійна радіочастота 433 Мгц RC
• Розмір воріт макс. 4 м
• Часткове відкривання воріт для проходу людей

Привод
відкотних воріт
ProPort S

ProPort D

15 000 грн.

*

Один 2-клавішний пульт
дистанційного керування
вишуканої форми з
хромованим кільцем для
ключів

11 200 грн.*

Привод відкотних воріт LineaMatic P

Привод розпашних воріт RotaMatic 2

• Привод відкотних воріт із сучасною технологію
кодування радіосигналу BiSecur
• Для воріт висотою до 2000 мм і шириною до 8000 мм
• Вага стулки до 500 кг
• Функція плавного пуску та плавної зупинки
• Регульоване обмеження зусилля
• Можливість програмування функції
для проходу людей
• Профілі зубчастих рейок
Привод
потрібно замовляти окремо
відкотних
залежно від виконання /
воріт
ширини воріт

• Надійний електромеханічний привод розпашних воріт із
сучасною технологію кодування радіосигналу BiSecur
• Для 2-стулкових розпашних воріт висотою до 2000 мм
і шириною стулки до 2500 мм
• Вага стулки до 220 кг
• Функція плавного пуску і плавної зупинки
• Регульоване обмеження зусилля
• Можливість програмування
функції прохідної стулки

LineaMatic P

15 000 грн.*

у комплекті пульт
дистанційного
керування HS 5 BS
чорного кольору

Привод
розпашних
воріт
RotaMatic 2

22 000 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 розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 35 грн. / 1 євро. Пропозиція дійсна в усіх
дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

Найкраще поєднання
комфорту та дизайну
Підйомно-поворотні ворота Berry Pearl
• Структурна поверхня Pearlgrain
• 3 кольори за однаковою ціною
• Акційні розміри:
2375 х 2000 мм, 2375 х 2125 мм,
2500 х 2000 мм, 2500 х 2125 мм

Ворота
Berry Pearl

12 250 грн.*

Акційні кольори воріт Berry Pearl

RAL 9016, Білий

RAL 7016, Сірий антрацит

RAL 8028, Коричневий

Станом на 01.2019 / Видання 03.2019 / HF 86178 UA / PDF

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 розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 35 грн. / 1 євро.
Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

Ви можете довіритися нашим послугам

Кваліфікована
консультація

Замір
на місці
Більше на сайті www.hormann.ua

Професійний
монтаж

Екологічний
демонтаж та
утилізація

