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Допълнително оборудване за 
повишаване на взломоустойчивостта
• гаражни секционни врати,  

сертифицирани в Германия съгласно 
немския стандарт DIN-TES 18194, със 
степен на взломоустойчивост RC 2 
съгласно него

Hörmann качество
Made in Germany

RC 2
Сертифицирана 

надеждност

Повече информация ще намерите в интернет на адрес: www.hormann.bg

Доплащане 

278 лв.*

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за 
размерите в акцията, без размери по поръчка, монтаж, 
демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2021 г. при всички 
участващи в акцията дистрибутори в България

** в сравнение с ProMatic серия 3
Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. 
Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се 
правото на промени в техническите параметри и на цените.

Автоматична гаражна 
секционна врата RenoMatic  
със задвижване ProMatic 4
• двустенно изолирани ламели  

с дебелина 42 мм за висока 
степен на топлоизолация, добра 
стабилност и плавен ход на 
вратата

• всички повърхности се 
предлагат със сребристо 
поцинковане и защитна боя от 
вътрешната страна на вратата

Задвижване ProMatic 4
• с модерна радиосистема BiSecur 

и допълнителна височина на 
отваряне за проветряване на 
гаража, без включен Bluetooth-
приемник

• до 2 пъти** по-светло LED 
осветление с 10 светодиода

• вкл. дистанционно управление 
HSE 4 BS с халка за 
ключодържател

Опция за задвижване 
SupraMatic 4
• с модерна радиосистема 

BiSecur и допълнителна 
височина на отваряне за 
проветряване на гаража

• до 3 пъти** по-светло  
LED осветление

• серийно с вграден Bluetooth-
приемник

• вкл. дистанционно 
управление HSE 4 BS с  
халка за ключодържател  
и хромирани капачки

Доплащане 178 лв.*

Decocolor
декор Dark Oak

Decocolor
декор Night Oak

RAL 9006, бял алуминий RAL 9007, сив алуминий CH 703, антрацит 
металик

RAL 7016, антрацитно 
сиво

RAL 8028, почвено 
кафяво

Decocolor
декор Golden Oak

RAL 9016, бяло

Повърхността Woodgrain 
се отличава с 
реалистичната си грапава 
декорация и своята 
здравина. (изображение 
вляво в цвят RAL 9016, 
бяло)

RenoMatic,  
повърхност на M-линии
Woodgrain / Decocolor

Боядисаната повърхност 
Decocolor пленява с 
естествена дървесна визия 
в 3 промоционални декора. 
(изображение вляво с декор 
Golden Oak)

RenoMatic,  
повърхност на M-линии

Woodgrain / Decocolor 
със задвижване ProMatic 4

от 1678 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2021 г. при 
всички участващи в акцията дистрибутори в България

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са 
базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите 
параметри и на цените.

"Неутралните за климата 
врати се грижат за нашия 
климат и за бъдещето на 

нашите деца."

Размери в акцията
2375 × 2000 мм 1678 лв.* 2750 × 2250 мм 1978 лв.*

2500 × 2000 мм 1678 лв.* 3000 × 2000 мм 1978 лв.*

2500 × 2125 мм 1678 лв.* 3000 × 2125 мм 1978 лв.*

2500 × 2250 мм 1778 лв.* 3000 × 2250 мм 2078 лв.*

2750 × 2125 мм 1878 лв.* 3000 × 2500 мм 2178 лв.*
Повече информация ще намерите в 
интернет на адрес: www.hormann.bg
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CH 9016 Matt deluxe, бяло

CH 8028 Matt deluxe, 
почвено кафяво

Decocolor
декор Golden Oak

Decocolor
декор Dark Oak

Decocolor
декор Night Oak

CH 703 Matt deluxe, 
антрацит металик

CH 7016 Matt deluxe, 
антрацитно сиво

CH 9006 Matt deluxe,  
бял алуминий

CH 9007 Matt deluxe,  
сив алуминий

6-те ексклузивни Hörmann 
цвята Matt deluxe на 
гладката повърхност 
Planar убеждават с 
фината си елегантност. 
(изображение вляво в 
цвят CH 703 Matt deluxe, 
антрацит металик)

Боядисаната повърхност 
Decocolor пленява с 
естествена дървесна 
визия в 3 промоционални 
декора. (изображение 
вляво с декор Golden Oak)

RenoMatic,  
повърхност на L-линии
Planar / Decocolor

"Елегантните цветове  
Matt deluxe пасват перфектно на 
нашия дом и са много модерни."

RenoMatic,  
повърхност на L-линии

Planar / Decocolor 
със задвижване ProMatic 4

от 1978 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2021 г. при 
всички участващи в акцията дистрибутори в България

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са 
базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите 
параметри и на цените.

Размери в акцията
2375 × 2000 мм 1978 лв.* 2750 × 2250 мм 2178 лв.*

2500 × 2000 мм 1978 лв.* 3000 × 2000 мм 2278 лв.*

2500 × 2125 мм 1978 лв.* 3000 × 2125 мм 2278 лв.*

2500 × 2250 мм 2078 лв.* 3000 × 2250 мм 2378 лв.*

2750 × 2125 мм 2078 лв.* 3000 × 2500 мм 2478 лв.*
Повече информация ще намерите в 
интернет на адрес: www.hormann.bg

Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

Гладката повърхност 
Duragrain в 8 модерни 
цвята гарантира трайно 
красива визия на вратата. 
(изображение вляво в 
цвят Diamond Stone)

RenoMatic,  
повърхност на L-линии
Duragrain

"Тази изключително устойчива 
на надраскване и отблъскваща 
замърсяванията повърхност ни 

убеди напълно."

Крайното покритие с 
изключително здрав 
защитен лак е много 
устойчиво на надраскване 
и отблъскващо 
замърсяванията.

RenoMatic,  
повърхност на L-линии

Duragrain 
със задвижване ProMatic 4

от 2378 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2021 г. при 
всички участващи в акцията дистрибутори в България

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са 
базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите 
параметри и на цените.

Размери в акцията
2375 × 2000 мм 2378 лв.* 2750 × 2250 мм 2578 лв.*

2500 × 2000 мм 2378 лв.* 3000 × 2000 мм 2678 лв.*

2500 × 2125 мм 2378 лв.* 3000 × 2125 мм 2678 лв.*

2500 × 2250 мм 2478 лв.* 3000 × 2250 мм 2778 лв.*

2750 × 2125 мм 2578 лв.* 3000 × 2500 мм 2978 лв.*
Повече информация ще намерите в 
интернет на адрес: www.hormann.bg


