Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних в зв‘язку з можливостями поліграфічного друку. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
*Рекомендована ціна на акційні розміри воріт у гривнях по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ (без замірів та монтажу) (RenoMatic: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм, 3000 × 2125 мм і 3000 × 2250 мм; RenoDoor:
1000 × 2100 мм), діє до 31.12. 2011 р. в усіх дистриб‘юторів Hörmann на території України, що беруть участь в акції.
**RenoMatic 75 в порівнянні з воротами LPU з однаковим дизайном і однаковою поверхнею.

Двері року

Вхідні двері до будинків
RenoDoor
лише

1.111 €
*

Ворота року

Секційні гаражні ворота
RenoMatic
вкл. електропривід
*
від

818 €

Тепер Ви заощадите до 30 %**
Перелік наших послуг

консультації
фахівців

заміри на
місці монтажу

демонтаж
та екологічно
безпечна
утилізація

монтаж
силами кваліфікованих
фахівців,
штукатурні
роботи, тощо

Ворота року
RenoMatic
Поверхня Decograin мотив
Golden Oak
вкл. електропривід

від

818 €

Двері року
RenoDoor
Поверхня Decograin мотив
Golden Oak

1.111 €

лише

*

*

4 високоякісні поверхні воріт року та вхідних
Гаражні секційні ворота RenoMatic

Білий колір RAL 9016

вкл. електропривід ProMatic від компанії Hörmann. За конструкцією
не відрізняються від гаражних секційних воріт EPU з подвійними
теплоізольованими стінками вказаних розмірів виробництва компанії
Hörmann. Ворота інших розмірів у виконанні LPU 40, M-гофр, постачаються
з такими ж поверхнями.
Модель RenoMatic Ви отримаєте із гладкою, мікропрофільованою поверхнею
Micrograin стандартного білого кольору, коричневого кольору (Terrabraun),
а також із стійкою до впливу ультрафіолетових променів поверхнею Decograin у
варіантах виконання Golden Oak та Dark Oak.

Вхідні двері до будинків RenoDoor
За конструкцією не відрізняються від вхідних дверей до будинків
Hörmann ThermoPro з дверним полотном зі сталі та з алюміневою дверною
коробкою, товщина дверного полотна 46 мм; у вказаних акційних розмірах.
Вхідні двері інших розмірів постачаються по запиту.
Модель RenoDoor Ви отримаєте з гладкою лакованою поверхнею дверного
полотна зі сталі стандартного білого кольору, коричневого кольору (Terrabraun),
а також із стійкою до впливу ультрафіолетових променів поверхнею Decograin у
варіантах виконання Golden Oak та Dark Oak.

RenoMatic Micrograin
за 818 €

RenoDoor Color
за 1.111 €

Поверхня Decograin мотив Golden Oak

Переваги поверхні Decograin:
• Має вигляд натуральної деревини
• Забезпечує відмінну шумо- і теплоізоляцію
• Не потребує підфарбовування
• Не деформується
Дізнайтеся про асортимент продукції компанії Hörmann в інформаційних брошурах про гаражні ворота
і вхідні двері до будинків у Вашого представника компанії Hörmann або в мережі Інтернет на веб-сторінці
www.hormann.ua.

RenoMatic Decograin
за 818 €

RenoDoor Decograin
за 1.111 €

Двері року

Ворота року

RenoDoor Color
коричневий колір (Terrabraun)
без бічних елементів

RenoMatic
Поверхня Micrograin, коричневого
кольору (Terrabraun)
вкл. електропривід

від

лише

818 €

1.111 €

*

*

дверей року – за однаковою акційною ціною

RenoMatic Micrograin
за 818 €

RenoDoor Color
за 1.111 €

Поверхня Decograin мотив Dark Oak

RenoMatic Decograin
за 818 €

RenoDoor Decograin
за 1.111 €

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних в зв‘язку з можливостями поліграфічного друку.
Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
*Рекомендована ціна на акційні розміри воріт у гривнях по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ (без замірів та монтажу),
діє до 31.12.2012 р. в усіх дистриб‘юторів Hörmann на території України, що беруть участь в акції.

Коричневий колір (Terrabraun) RAL 8028

Вхідні двері
до будинків
RenoDoor light
Підйомно-поворотні
ворота Berry
Pearl

лише

лише

611 €

*

299 €

*

із структурною поверхнею Pearlgrain у 2 кольорах
за однакову ціну, 4 варіанти розмірів:
2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,
2500 × 2000 мм, 2500 × 2125 мм.

Білий колір RAL 9016

Коричневий колір (Terrabraun)
RAL 8028

Вхідні двері до будинків
RenoDoor light
За конструкцією не відрізняються від вхідних дверей
типу ThermoPro компанії Hörmann з алюмінієвою
дверною коробкою, у 2 кольорах за однакову ціну,
розміром 1000 x 2100 мм, монтажна глибина 46 мм;
відкриваються назовні. Вхідні двері інших розмірів
постачаються по запиту.

Білий колір RAL 9016

Коричневий колір (Terrabraun)
RAL 8028

Електроприводи для в‘їзних та відкатних воріт
Електропривід
для в‘їзних воріт
RotaMatic 2
(для двостулкових воріт)

лише

499 €

Електропривід
для відкатних воріт
LineaMatic

*
лише

299 €

*

Електропривід для в’їзних воріт
RotaMatic 2 (для двостулкових воріт)

Електропривід для відкатних воріт
LineaMatic

• Потужний електромеханічний привід для двостулкових
в‘їзних воріт з макс. висотою 2000 мм
та макс. шириною стулок 2500 мм

• Електропривід для відкатних воріт з макс. шириною 6000 мм
та макс. висотою 2000 мм

• Макс. вага стулки воріт: 220 кг
• Можливість програмування функції прохідної стулки

• Профіль зубчатої рейки необхідно замовляти в залежності від
варіанта виконання воріт та їх ширини.

• Вкл. 4-кнопковий пульт дистанційного керування

• Вкл. 4-кнопковий пульт дистанційного керування

• Макс. вага стулки воріт: 300 кг

функції плавного пуску
та плавної зупинки

регулювання потужності
приводу

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних в зв‘язку з можливостями поліграфічного друку. Залишаємо
за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
*Рекомендована ціна на акційні розміри воріт та на іншу продукцію у гривнях по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ, діє до 31.12.2012 р. в усіх
дистриб‘юторів Hörmann на території України, що беруть участь в акції.
**Підйомно-поворотні ворота Berry Pearl в порівнянні з воротами моделі Berry N80. Вхідні двері до будинків RenoDoor light в
порівнянні з вхідними дверима ThermoPro з однаковим мотивом і однаковою поверхнею.

Підйомно-поворотні
ворота Berry Pearl

Версія'01.2012 р. / Друк'02.2012 р. / HF 86177-2 UK / P.250.0

Ви заощадите до 25 %**

