Домът е там, където се чувстваме сигурни

Врати на
специална цена
от производител
№ 1 в Европа

Атрактивни предложения, които не може да подминете

Външна врата
без странична
част

от

2195 лв.*
НОВО: вкл. клас
на защита RC 2

Автоматична
гаражна врата

от

1595 лв.*

Тези атрактивни предложения ентус
предприемачи и модернизатори
Автоматична
гаражна врата

от

1595 лв.*

30 %
о
д
е
на
а LPU
яват

ат
т
Спес ние със секциовнънрахнворст и размери
о
не
в с р а в ъ с с ъ щ а та п
с
n
n
a
m
Hör

Повече безопасност за Вас и любимите Ви хора
За съжаление все по-често четем за това, как при
злополуки стари гаражни врати тежко нараняват
малки деца!
Ето защо е много важно именно семействата с
деца и внуци да избягват дебнещите опасности.
С RenoMatic можете да сте спокойни. Тази
автоматична врата Ви предлага характеристики като:
Изключваща автоматика: Тя спира вратата
безопасно при появата на неочаквани препятствия
като напр. дете или детска количка.
Защита срещу прищипване на пръстите: Частите на вратата са оформени
така, че луфтът между тях винаги е по-малък от 4 мм. По този начин няма
опасност от приклещване нито между ламелите, нито на шарнирите.
Защита от прищипване между платното и касата: Страничните каси са
изцяло затворени. Така прищипването е невъзможно.
Това означава: повече безопасност за Вас и Вашето семейство!

Повече информация относно безопасността
на гаражните врати, ще намерите на
www.hormann.bg/предложения-гаражни-врати-RenoMatic

Гаражна секционна врата RenoMatic 2018
обшивка на M-линии, вкл. задвижване
ProMatic
• двустенно изолирани ламели с
дебелина 42 мм за високи стойности на
топлоизолация, добра стабилност и плавен
ход на вратата
• Външна страна с фина повърхност
Sandgrain в 3 цвята, респ. устойчива на UV
лъчи повърхност Decograin с 3 декора
• оптимална дълготрайна защита на
касата чрез пластмасова пета
• САМО ПРИ HÖRMANN: надеждна защита
срещу повдигане с лост благодарение на
механично заключване
• задвижване ProMatic с модерна
радиосистема BiSecur и допълнителна
височина на отваряне за проветряване на
гаража
• дистанционно управление HSE 4 BS
(на фиг. вдясно), с черна структурирана
повърхност, с халка за ключодържател
Размери в
акцията
2500 × 2000 мм
2500 × 2125 мм
3000 × 2125 мм
3000 × 2250 мм

Контролни списъци с мерките
за безопасност

транспортно бяло
RAL 9016

3000 × 2500 мм

антрацитно сиво
RAL 7016

почвено кафяво
RAL 8028

Sandgrain

Повърхност Sandgrain

Decograin

1.595 лв.

1.795 лв.

1.895 лв.

1.995 лв.

Titan Metallic
Decograin

сиазират строителни

Произведено в
Германия

Външна врата
без странична
част

2195 лв.*

от

НОВО: вкл. клас
на защита RC 2

RC 2

Външна врата от стомана / алуминий Thermo65
НОВО: стандартно оборудвана с клас на защита RC 2
• съосно разположено отвътре и отвън платно на вратата без видима рамка
на крилото
• термично разделено стоманено платно с дебелина 65 мм, запълнено
с полиуретанов твърд пенопласт
• термично разделена алуминиева каса 80 мм с визия Roundstyle
• в 3 акционни цвята и 3 акционни декора Decograin за външната
и вътрешната страна
• оборудване RC 2 включващо секретна брава със заключване
в 5 точки за защита срещу взлом
• защитно оборудване RC 2 не е включено при мотив 750 F
• висока степен на топлоизолация с UD-стойности до 0,87 W/(m²∙K)**
• Размери в акцията до 1250 × 2250 мм (без надценка)
• по избор и със страничи части срещу доплащане

Мотив 010
в 3 цвята
2195 лв.*
с 3 декора
2395 лв.*

Мотив 015
в 3 цвята
2195 лв.*
с 3 декора
2395 лв.*

Golden Oak (златен дъб)
Decograin

Мотив 515
в 3 цвята
2195 лв.*
с 3 декора
2395 лв.*

Мотив 750 F
в RAL 9016
2195 лв.*
в 2 цвята
2295 лв.*
с 3 декора
2395 лв.*

Мотив 700 S
в 3 цвята
2695 лв.*
с 3 декора
2895 лв.*

Dark Oak (тъмен дъб)
Decograin

Мотив 810 S
в 3 цвята
2695 лв.*
с 3 декора
2895 лв.*

Сертифицирана
надеждност

Мотив 900 S
в 3 цвята
2695 лв.*
с 3 декора
2895 лв.*

1495 лв.*

Външна врата Thermo46 Motiv 010
• термично разделено стоманено платно
с дебелина 46 мм
запълнено с полиуретанов твърд пенопласт
• термично разделена алуминиева каса 60 мм
в правоъгълно изпълнение
• блокировка в няколко точки със защита
срещу взлом
• висока степен на топлоизолация
с UD-стойност от 1,2 W/(m²∙K)**
• боядисана в 3 цвята или с повърхност Decograin
с 3 декора от вътрешната и външната страна
• по избор може да се достави и със шпионка
• произведена по размер максимална широчина
1250 мм, максимална височина 2250 мм

транспортно бяло
RAL 9016
1495 лв.*

почвено кафяво
RAL 8028
1495 лв.*

антрацитно сиво
RAL 7016
1495 лв.*

Decograin
Titan Metallic
1695 лв.*

Decograin
Golden Oak
(златен дъб)
1695 лв.*

Decograin Dark Oak
(тъмен дъб)
1695 лв.*

Красивата дръжка поставя акцент:
Изберете желаната от Вас дръжка

Гарнитура от дръжка и
топка ES 0 / ES 1 с топка

Гарнитура от дръжки
ES 0 / ES 1

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.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2018 г. при всички участващи в акцията търговци.
** В зависимост от мотива и размерите на вратата, зададена стойност за мотив 010 с размери 1230 × 2180 мм

от

Външна
врата Thermo46
Motiv 010

Комфорт и дизайн в най-добрата комбинация
Врата Berry Pearl с въртеливо-постъпателен ход
Врата
Berry Pearl
с въртеливопостъпателен ход
от

• структурирана повърхност Pearlgrain
• 2 цвята на една и съща цена
• Размери в акцията: 2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,
2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм

495 лв.*

транспортно бяло
RAL 9016

почвено кафяво
RAL 8028

Задвижване
RotaMatic

Задвижване
LineaMatic
от

750 лв.

от

*

1095 лв.*

Задвижване за плъзгащи се врати LineaMatic
за плъзгащи се врати, вкл. дистанционно управление
HS 5 BS с черна повърхност

Задвижване за еднокрили или двукрили врати RotaMatic 2
за врати с 2 крила, вкл. дистанционно управление HS 5 BS
с черна повърхност

• задвижване за плъзгащи се врати с модерна
радиосистема BiSecur
• до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 6000 мм
широчина на вратата
• до макс. 300 кг тегло на крилото
• плавно стартиране и плавно спиране
• регулируемо ограничение на силите
• програмираща се функция за пропускане на хора
• зъбните рейки се поръчват отделно в зависимост от изпълнението /
ширината на вратата

• здраво електромеханично задвижване за еднокрили или
двукрили врати с модерна радиосистема BiSecur
• за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина на вратата
и макс. 2500 мм ширина на крилото
• до макс. 220 кг тегло на крилото
• плавно стартиране и плавно спиране
• регулируемо ограничение на силите
• програмираща се функция за
пропускане на хора

Можете да разчитате на нашите услуги
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Съвети от
квалифицирани
специалисти

„К2 Доорс” ЕООД

ул. „Братя Миладинови” № 104 –108, ет.2, офис 2
София 1202
GSM: 0888 833 816
тел.: 02 – 931 17 10
e-mail: office@k2-doors.com

www.k2-doors.com
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.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2018 г. при всички участващи в акцията търговци.

Вземане на
размери на
място

Компетентен
монтаж

