Ворота до ювілею

Тепер Ви зможете заощадити до 40%

Секційні гаражні ворота
MicroMatic 75 у 2 кольорах,
вкл. електропривід
від
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Секційні гаражні ворота
MicroMatic 75

4 акційні розміри
2500х2125 мм та 2500х2250 мм

З гладкою бездоганною профільованою
поверхнею Micrograin, з електроприводом
ProMatic компанії Hörmann для гаражних
воріт, що за конструкцією не відрізняються від
секційних гаражних воріт EPU 40 з подвійними
теплоізольованими стінками.

= 775 €
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Ексклюзивний дизайн
воріт у 2 кольорах

3000х2125 мм та 3000х2250 мм

= 875 €

Ворота інших розмірів постачаються у
виконанні LPU 40, L-гофр, Micrograin.
Білий колір
RAL 9016

Коричневий колір
RAL 8028

*Рекомендована ціна на акційні розміри воріт, у грн. по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ (без монтажу). Діє до 31.12.2010 в усіх дистриб’юторів
Hörmann на території України, що беруть участь в акції.
**У порівнянні з воротами LPU 40 з однаковим дизайном і однаковою поверхнею.

М233

Скористайтеся з Вашого
шансу:

Виграйте ворота
компанії Hörmann

гаражних воріт
до ювілею!
Святкуйте разом з нами ювілей компанії Hörmann та
скористайтеся з Вашого шансу виграти: до 75-річного
ювілею компанія Hörmann проводить розіграш 75
гаражних воріт MicroMatic 75. Взяти участь у розіграші
зовсім просто. Заповніть анкету та віддайте її Вашому
дистриб’ютору. Якщо Ви виграли, а для Вашого гаража
потрібні ворота іншого розміру, ніж акційні, тоді при
купівлі необхідних Вам воріт їх вартість буде зменшена
на вартість виграних.

Беріть участь. Компанія Hörmann
бажає Вам успіху!

Звернення до суду виключено. 75 гаражних воріт до ювілею розігруються по всій Європі. Співробітники компанії Hörmann
та їх родичі не можуть брати участь у розіграші. Грошова виплата виграшу не можлива.

Так,

я хотів би виграти гаражні
ворота MicroMatic 75 до
ювілею компанії Hörmann

Заявки на участь у розіграші приймаються
до 31.12.2010.
Моя адреса:
Прізвище, ім’я

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Індекс, місто
Я погоджуюсь, що вказані мною дані будуть використані компанією Hörmann для проведення
розіграшу, а також для дослідження ринку та з рекламною метою. Мені відомо, що я у будь-який
момент можу спростувати мою згоду.

Hörmann Київ
т. (044) 33 111 99
Hörmann Запоріжжя
т. (061) 701 9 777

Ціни до ювілею: ось де оновлення пр

Вхідні двері до будинків
RenoDoor 75
всього

10

€*

Секційні гаражні ворота
RenoMatic 75 вкл.
електропривід від

7

€*

ги

Перева

Секційні гаражні ворота
RenoMatic 75

4 високоякісні поверхні за
однаковою ціною до ювілею

ograin
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З електроприводом ProMatic компанії
Hörmann для гаражних воріт, за
конструкцією не відрізняються від
секційних гаражних воріт EPU 40 з
подвійними теплоізольованими стінками.

4 акційні розміри

2500 x 2125 та 2500 x 2250

= 775 €

3000 x 2125 мм та 3000 x 2250 мм

= 875 €

Ворота інших розмірів постачаються у
виконанні LPU 40, М-гофр, у відповідних
декорах.

Поверхня Silkgrain білого кольору

Поверхня Decograin мотив Golden Oak

Гаражні ворота з поверхнею Silkgrain білого
кольору, вхідні двері зі сталі, вкриті білим лаком.
Напрочуд гладка поверхня Silkgrain має
елегантний дизайн і є прекрасним
відображенням сучасної архітектури.

Гаражні ворота, вхідні двері зі сталі, з поверхнею
Decograin мотив Golden Oak. Поверхня
Decograin мотив Golden Oak, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, завдяки
характерному тисненню імітує вигляд справжньої
деревини.

Поверхня Decograin мотив Titan Metallic

Поверхня Decograin мотив Dark Oak

Гаражні ворота, вхідні двері зі сталі, з поверхнею
Decograin мотив Titan Metallic. Поверхня
Decograin мотив Titan Metallic, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, виглядає
елегантно та особливо – подібна до кольору
Hörmann CH 703.

Гаражні ворота, вхідні двері зі сталі, з поверхнею
Decograin мотив Dark Oak. Поверхня
Decograin мотив Dark Oak, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, завдяки
характерному тисненню не лише має вигляд
справжньої деревини (дуб темного кольору), але
також нагадує деревину на дотик.

Вхідні двері до будинків
RenoDoor 75
За конструкцією не відрізняються
від вхідних дверей до будинків
типу ThermoPro компанії Hörmann з
алюмінієвою коробкою. Монтажний
розмір: 1000х2100 мм, (враховуючи
допуск на монтаж 46 мм), відкривання
назовні. Вхідні двері інших розмірів
постачаються по запиту.

риносить подвійну радість

Підйомно-поворотні ворота
Berry Pearl 75
всього

2

Вхідні двері RenoDoor 75 light
всього

5

€*

Підйомно-поворотні
ворота Berry Pearl 75

Вхідні двері до будинків
RenoDoor 75 light

Зі структурованою поверхнею Pearlgrain
у 2 кольорах за однаковою ціною.
4 акційні розміри:
2375 x 2000 мм, 2375 x 2125 мм,
2500 x 2000 мм, 2500 x 2125 мм.

Планувати та
отримувати інформацію
онлайн

€*

Білий колір RAL 9016

Білий колір RAL 9016
За конструкцією не відрізняються від вхідних
дверей до будинків типу ThermoPro компанії
Hörmann з алюмінієвою коробкою, у 2 кольорах за
однаковою ціною.
Монтажний розмір: 1000х2100, (враховуючи допуск
на монтаж 46 мм), відкривання назовні.
Коричневий колiр
Вхідні двері інших розмірів постачаються по запиту. RAL 8028

Коричневий колiр
RAL 8028

Електропривід в‘їзних воріт
RotaMatic 2

Електропривід відкатних воріт
LineaMatic

www.hoermann.com
Інформація для тих, хто будує
та оновлює своє помешкання:
все про гаражні ворота,
електроприводи, вхідні двері
до будинків, а також інша
інформація про продукцію
компанії Hörmann.

Електропривід в‘їзних воріт

• потужний
RotaMatic 2
лише
електромеханічний привід
для двостулкових в‘їзних
*
воріт
• для воріт з макс. висотою
2000 мм і макс. шириною
стулки 2500 мм
• макс. вага стулки воріт 220 кг
• можливість програмування фукції прохідної стулки

4

в комплекті мініпульт дистанційного
керування HSM 4

€

Електропривід відкатних воріт

• Електропривід для
LineaMatic
лише
відкатних воріт з макс.
шириною 6000 мм і макс.
висотою 2000 мм
• для воріт вагою до 300 кг
• зубчасті рейки необхідно
замовляти окремо в залежності від
виконання/ширини воріт

функція „плавний пуск
і плавний стоп“

*Рекомендована ціна на акційні розміри воріт/дверей та акційну продукцію, у грн. по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ (без монтажу). Діє до 31.12.2010 в усіх дистриб’юторів Hörmann на території України, що беруть участь в акції.
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регульоване
обмеження зусилля

До ювілею Ви гарантовано
заощадите
Вхідні двері
до будинків
TopSecur 75

За конструкцією не
відрізняються від вхідних
дверей типу TopPrestige, клас
протизламного захисту WK2,
зовнішнє перекриття стулок за
допомогою алюмінієвого профіля,
відкриття назовні, профіль рами
80 мм, ручка з високоякісної
нержавіючої сталі, зовні скло Float
із прозорими смугами, отриманими
за допомогою піскоструминної
обробки, усередині багатошарове
безпечне скло VGS (P4). Накладки
на двері з високоякісною
нержавіючої сталі зовні та усередині
. Двері розміром до
1200 х 2250 мм - без
націнки.

Вхідні двері до будинків
TopSecur 75 у виконанні
WK2 всього

23

€*

Бічний елемент
TopSecur 75

Бічний елемент TopSecur 75,
у виконанні WK2, лише за

10

Сертифікована
безпека

Сертифікована
безпека

Клас протизламного захисту
WK2, різні мотиви засклення,
зовні скло Float із прозорими
смугами, отриманими за допомогою
піскоструминної обробки, усередині
багатошарове безпечне скло VGS
(P4). Бічний елемент розміром до
600 х 2250 мм – без націнки.

€*

4 високоякісні поверхні за однаковою ювілейною ціною
Благородний
структурований
лак, колір CH 703
компанії Hörmann,
антрацит,
внутрішній бік
білого кольору.

2

€

*

Поверхня
Decograin мотив
Golden Oak імітує
справжню
деревину,
внутрішній бік
білого кольору

Ще одна приємна новина:
пакет безпеки за ювілейною ціною

Будь-які алюмінієві вхідні двері до будинків типу TopComfort, TopPrestige та
TopPrestige Plus, бічний елемент або вікно верхнього світла компанії Hörmann
у перевіреному протизламному виконанні WK2 Ви отримаєте з націнкою лише
у 275€. Лише від компанії Hörmann Ви отримаєте повну конструкцію дверей
до будинків, яка складається з вхідних дверей до будинків, бічного елемента
та вікна верхнього світла у виконанні WK2.

Hörmann Київ • т. (044) 33 111 99
Hörmann Запоріжжя • т. (061) 701 9 777

www.hoermann.com

Сертифікована
безпека

Лише у Hörmann

Стан 12.2009 / надруковано 12.2009 / HF 85991 uk

Пакет безпеки WK2
Для всіх вхідних дверей до будинків типу
TopComfort, TopPrestige та TopPrestige Plus, бічних
елементів і вікон верхнього світла компанії
Hörmann - націнка лише

Структурований
лак каштанового
кольору CH 1607
компанії Hörmann,
внутрішній бік
білого кольору.

*Рекомендована ціна на наведені вище розміри вхідних дверей, бічних
елементів, пакет безпеки, у грн. по курсу НБУ, в т.ч. ПДВ (без монтажу).
Діє до 31.12.2010 в усіх дистриб’юторів Hörmann на території України,
що беруть участь в акції.

Білий колір
RAL 9016.

