
 

 

 

       Блиндирана врата Dierre HIBRY 
                  ( две отключващи системи в една врата )                                      

 

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
 

 

                                   
     

 

 

 

Безплатна консултация по телефон +359 888 505 695гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 175 

 

 

 

           Двигатели за портални врати    
                                    (Задвижване RotaMatic2)                                      

                                                                                                                         Задвижване за еднокрили и двукрили врати на панти 

 За врати с две крила до макс. 2000 мм. височина на вратата и макс. 

2500 мм. ширина на крилото; 

 До макс. 220 кг. тегло на крилото; 

 Два двигателя с централа за управление; 

 Дистанционно управление HS 5 BS с черна структурирана повърхност; 

 Радио система BiSecur на Hörmann; 

 Плавно стартиране и плавно спиране; 

 Възможност за управление на други врати с двигател Hörmann; 

 

                                             Цена на комплекта – 1195,00 лв. 
     

Всички цени са в български лева с включен ДДС! 

Монтаж и допълнителни работи не са включени в цените!  

Изображенията, цветовете и повърхностите не са обвързващи! 

Промоцията е в сила до 31.12.2019 г. 

 

 

 

Промоцията е в сила до 31.12.2020 г.



 

 

 

       Блиндирана врата Dierre HIBRY 
                  ( две отключващи системи в една врата )                                      

 

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
 

 

                                   
     

 

 

 

Безплатна консултация по телефон +359 888 505 695гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 175 

 

 

        
           Двигатели за портални врати    
                                      (Задвижване LineaMatic)                                                               

                                                                                                         Задвижване за плъзгащи се врати  

 За врати до макс. 2000 мм. височина на вратата и макс. 6000 мм. 

ширина на крилото; 

 До макс. 300 кг. тегло на крилото; 

 Двигател с централа за управление; 

 Дистанционно управление HS 5 BS с черна структурирана повърхност; 

 Радио система BiSecur на Hörmann; 

 Плавно стартиране и плавно спиране; 

 Възможност за управление на други врати с двигател Hörmann; 

 

                                     Цена на комплекта – 750,00 лв. 
     

Всички цени са в български лева с включен ДДС! 

Монтаж и допълнителни работи не са включени в цените!  

Зъбни рейки не са включени в цената!  

Изображенията, цветовете и повърхностите не са обвързващи! 

Промоцията е в сила до 31.12.2019 г. 

                                                              

 

Промоцията е в сила до 31.12.2020 г.


