
 

 

 

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

 

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
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       Гаражнa секционнa вратa RenoMatic    
                                    (Секционна врата Hörmann)                                      

                                                                                                                            Гаражна врата с включен двигател и дистанционно 

Повърхност Woodgrain или Decocolor 

 

                            
     

 

 

 



 

 

 

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

 

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
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       Гаражнa секционнa вратa RenoMatic    
                                    (Секционна врата Hörmann)                                      

                                                                                                                            Гаражна врата с включен двигател и дистанционно 

Повърхност Planar в цветовете Matt deluxe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

                                                                                                 Сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1 
                                                                                                                                                               Единадесет точки на заключване 
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        Гаражнa секционнa вратa RenoMatic    
                                       (Описание на промоцията) 

• Двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм за високи стойности на 
топлоизолация, добра стабилност и плавен ход на вратата; 

• Оптимална дълготрайна защита на касата чрез пластмасова пета; 
• Само при Hörmann: надеждна защита срещу повдигане с лост благодарение на 

механично заключване; 
• Задвижване ProMatic 4 с модерна радиосистема BiSecur и допълнителна височина  

на отваряне за проветряване на гаража, енергоспестяващо LED-осветление, вграден 
Bluetooth-приемник, до 40% по-бързо отваряне; 

• Дистанционно управление HSE 4 BS, с черна структурирана повърхност, с халка  
за ключодържател; 

• Повърхност Woodgrain в 6 цвята:  
✓ RAL 9016 – бяло; 
✓ RAL 9006 – бял алуминий; 
✓ RAL 9007 – сив алуминий;  
✓ CH 703 – антрацит металик;  
✓ RAL 7016 – антрацитно сиво;  
✓ RAL 8028 – почвено кафяво; 

• Повърхност Decocolor в 3 декора:  
✓ Golden Oak; 
✓ Dark Oak; 
✓ Night Oak; 

• Всички повърхности за вратите се предлагат със сребристо поцинковане  
и защитна боя от вътрешната страна на вратата;                                          
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 31.12.2020 г. 

  


