
Външна врата 
без странична част

от 2675 лв.*

Гаражна врата 
вкл. задвижване

от 1755 лв.*

Полезно за нашия климат
Красиво и сигурно за Вашия дом
Неутрални за климата врати от  
производител №1 в Европа

При производството на нашите врати използваме 100 % екологичен ток  
и спестяваме няколко хиляди тона CO2 чрез много други мерки. Остатъчните емисии 
компенсираме с насърчаване на проекти за опазване на климата в сътрудничество  
с ClimatePartner.
Повече информация ще намерите в интернет на адрес: www.hoermann.de/umwelt

Ние използваме 100% екологичен ток от

Етикетът за екологичен ток 
на германските организации 
за защита на околната среда



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

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 

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

• 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

Допълнително оборудване за 
повишаване на взломоустойчивостта
• гаражни секционни врати,  

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

Hörmann качество
Made in Germany

Доплащане 

305 лв.*

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за 
размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. 
В сила до 31.05.2022 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.

Доплащане 180 лв.*

RC2 Сигурност



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 1755 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 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 1755 лв.* 2750 × 2250 мм 2055 лв.*

2500 × 2000 мм 1755 лв.* 3000 × 2000 мм 2055 лв.*

2500 × 2125 мм 1755 лв.* 3000 × 2125 мм 2055 лв.*

2500 × 2250 мм 1855 лв.* 3000 × 2250 мм 2155 лв.*

2750 × 2125 мм 1955 лв.* 3000 × 2500 мм 2395 лв.*
Повече информация ще намерите в 
интернет на адрес: www.hormann.bg



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 2055 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 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 2055 лв.* 2750 × 2250 мм 2255 лв.*

2500 × 2000 мм 2055 лв.* 3000 × 2000 мм 2355 лв.*

2500 × 2125 мм 2055 лв.* 3000 × 2125 мм 2355 лв.*

2500 × 2250 мм 2155 лв.* 3000 × 2250 мм 2395 лв.*

2750 × 2125 мм 2155 лв.* 3000 × 2500 мм 2655 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 2455 лв.*
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без 

монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 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 2455 лв.* 2750 × 2250 мм 2695 лв.*

2500 × 2000 мм 2455 лв.* 3000 × 2000 мм 2795 лв.*

2500 × 2125 мм 2455 лв.* 3000 × 2125 мм 2795 лв.*

2500 × 2250 мм 2555 лв.* 3000 × 2250 мм 2855 лв.*

2750 × 2125 мм 2695 лв.* 3000 × 2500 мм 3155 лв.*
Повече информация ще намерите в 
интернет на адрес: www.hormann.bg



Алуминиеви външни 
врати ThermoSafe

Мотив 872 Мотив 501 Мотив 504 Мотив 454Мотив 867

Мотив 871 Мотив 189 Мотив 686 Мотив 503 Мотив 422

Мотив 860 Мотив 505Мотив 138 Мотив 502 Мотив 459

7 цвята в акцията без доплащане

RAL 9016, мат, бяло

RAL 7030, фина структура мат, каменно сиво

RAL 7016, мат, антрацитно сиво

RAL 7016, фина структура мат, антрацитно сиво

RAL 9007, фина структура мат, сив алуминий

CH 703, антрацит металик

CH 607, кестен

• Алуминиево платно с дебелина 73 мм

• Висока степен на топлоизолация с коефициент 

на топлопроводимост до 0,87 W/(m²·K)**

• Размери в акцията: до 1250 × 2250 мм
(размери по поръчка, без доплащане)

Доплащане 605 лв.*
Доплащане 395 лв.*

Thermosafe 
без остъкление

от 5195 лв.*

Thermosafe 
с остъкление

от 5605 лв.*

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията (ThermoSafe, Thermo65 и Edition46:  
RAM до 1250 × 2250 мм), без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 г. при всички участващи  
в акцията дистрибутори в България

** В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив врата без остъкление, с размери 
1230 × 2180 мм

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.

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

Допълнителен пакет
ThermoSafe Hybrid
• външна страна на 

платното с ламарина от 
благородна стомана с 
прахово покритие

• не се предлага за 
мотивите 459, 422 и 454

Допълнителен пакет
Дизайн
• скрити панти за изискан 

вид от вътрешната страна 
на вратата

• елегантна вътрешна 
дръжка от благородна 
стомана Caro

RC3

Стандартно



3 декора в акцията Thermo65

• Стоманено платно с дебелина 65 мм 

• Висока степен на топлоизолация с коефициент  

на топлопроводимост до 0,87 W/(m²·K)**

• Размери в акцията: до 1250 × 2250 мм
(размери по поръчка, без доплащане)

• Стоманено платно с  
дебелина 46 мм

• Коефициент на  
топлопроводимост до  
1,1 W/(m²·K)**

• Гарнитура по избор:  
дръжка-дръжка или  
дръжка-топка

• Размери в акцията:
до 1250 × 2250 мм
(размери по поръчка, без доплащане)

• Стандартна окомплектовка дръжки, 
брави и уплътнения

Външни врати от 
стомана / алуминий
Thermo65

Външна врата от стомана / 
алуминий Edition46

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията 
(ThermoSafe, Thermo65 и Edition46: RAM до 1250 × 2250 мм), без монтаж, 
демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 г. при всички участващи в  
акцията дистрибутори в България

** В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив в 
рата без остъкление, с размери 1230 × 2180 мм

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.

6 цвята в акцията без  
доплащане Thermo65 и Edition46

Мотив 015 Мотив 515Мотив 010

Мотив 810S Мотив 900S

Edition46

Мотив 700S

RAL 9016, бяло

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Thermo65 
без остъкление

от 2675 лв.*

Thermo65 
с остъкление

от 3275 лв.*

Edition46
без остъкление

от 1695 лв.*

Вратите в акция Thermo65 се предлагат 
по желание и срещу доплащане от  
300 лв. също и в Hörmann цвета  
Matt deluxe, съгласуван с цвета на 
вратите RenoMatic (виж страница 4).

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

RAL 9006, бял алуминий

CH 703, антрацит металик

CH 907, сив алуминий

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

Доплащане 300 лв.*

RC2

Стандартно



Мотив IP 700S Мотив IP 790S

Мотив IP 015

Мотив IP 020S

Мотив IP 010

3 декора в акцията

• Коефициент на топлопроводимост до 
0,88 W/(m²·K)**

• Гарнитура по избор: дръжка-дръжка или 
дръжка-топка

• Фиксиран външен размер:  
1000 × 2100 мм, 1100 × 2100 мм

• Стандартна окомплектовка дръжки,  
брави и уплътнения

Външни врати  
ISOPRO

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС  
за размерите в акцията без монтаж, демонтаж 
и извозване. В сила до 31.05.2022 г. при всички 
участващи в акцията дистрибутори в България

** В зависимост от мотива и размерите на вратата, 
указана стойност за мотив врата без остъкление,  
с размери 1230 × 2180 мм

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.

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

6 цвята в акцията без доплащане 

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

RAL 9006, бял алуминий

CH 703, антрацит металик

CH 907, сив алуминий

ISOPRO
без остъкление

от 2145 лв.*

ISOPRO
с остъкление

от 2345 лв.*

Доплащане 300 лв.*



LineaMatic: от 675 лв.* RotaMatic 2: от 1015 лв.*

Задвижване за плъзгащи се врати  
LineaMatic
• до макс. 2000 мм височина на вратата  

и макс. 6000 мм широчина на вратата

• тегло на крилото макс. 300 кг  
(подово направляване)

• плавно стартиране и плавно спиране 

Задвижване за еднокрили или двукрили  
врати RotaMatic 2
• за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина  

на вратата и макс. 2500 мм ширина на крилото

• тегло на крилото макс. 220 кг

• плавно стартиране и плавно спиране

• структурирана повърхност Pearlgrain

• 3 цвята на една и съща цена

• Размери в акцията:  
2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,  
2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм

Задвижвания за 
портални врати

Врата Berry Pearl

Задвижвания за 
портални врати 

от 675 лв.*

Врата
Berry Pearl 

от 615 лв.*
Цветове в акцията

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване.  
В сила до 31.05.2022 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.

вкл. дистанционно 
управление  

HSE 4 BS с халка  
за ключодържател



Предлагат се и в много други цветове 
и декори. Обърнете се към нашите 
дистрибутори!

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

7 цвята Duradecor за интериорна 
врата BaseLine без доплащане

бяла боя RAL 9016

светло сиво RAL 7035

прахово сиво RAL 7037

бяло с ефект "четка"

бяло с ефект "четка", хоризонтално

див дъб**

див дъб, хоризонтално**

Интериорна врата BaseLine / DesignLine Stripe 15
• цялостен елемент: платно с вложка от 

висококачествено тръбно ПДЧ, каса и дръжка от 
благородна стомана

• всички елементи се предлагат с и без отвор за 
патрон

• максимално устойчива на удар повърхност Duradecor 
в 7 цвята / декора (DesignLine Stripe 15 се предлага 
само в цветовете бяла боя и прахово сиво)

Допълнителен пакет  
black.edition
• за врати с фалц в акцията
• дръжка, панти, крепежна и 

челна планка в матово черно 
RAL 9005

Допълнителен пакет  
Planar
• за врати с и без фалц в 

акцията
• дръжка Linea Planar със 

съосна розетка

Допълнителен пакет  
black.edition
• за врати без фалц в акцията
• дръжка, скрити панти, 

крепежна и челна планка в 
матово черно RAL 9005

Размери в акцията:
• ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
• височини: 2000, 2125 мм
• за дебелина на стената до 140 мм
• срещу доплащане при дебелина на 

стената над 140 мм

Доплащане 285 лв.*
Доплащане 245 лв.*

Доплащане 145 лв.*

Hörmann качество
Made in Germany

Duradecor  
висока 

удароустойчивост



Интериорна врата  
BaseLine / DesignLine 
Stripe 15

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 за врати с височина 2000 mm, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж,  

демонтаж и извозване. В сила до 31.05.2022 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България
** без защита на кантовете 4Protect

"Сега нашият дом е много по-
уютен. Впечатлени сме от 
повърхността Duradecor."

BaseLine
Цялостен елемент с платно 

без фалц и скрито 
разположени панти

от 785 лв.*

BaseLine
Цялостен елемент  

с платно с фалц

от 585 лв.*

Дървена врата BaseLine 
с платно с фалц и 
елегантни заоблени 
кантове

Дървена врата BaseLine 
с платно без фалц за 
ексклузивна визия на 
вратата

DesignLine Stripe 15 с 
платно с фалц и прави 
кантове, както и 
релефно щамповани 
канали за ненатрапчив 
дизайн

DesignLine Stripe 15
Цялостен елемент с платно 

с фалц, повърхност Durade-
cor бяла боя и прахово сиво 

от 685 лв.*
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Система Smart Home 
Hörmann homee Brain

само 495 лв.*

* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС. В сила до 31.05.2022 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България

Hörmann homee Brain
• Базов куб Hörmann  

homee Brain с радиосистема 
BiSecur за управление чрез 
приложение в рамките на 
домашната мрежа или през 
интернет от всяка точка на света

• лесно инсталиране с няколко стъпки

• комфортно обслужване с приложение  
или гласова навигация

• полезни функции под формата на 
комфортни сценарии и лесно обслужване  
на няколко устройства само с една команда

Задвижвания за 
гаражни врати

Задвижвания за 
портални врати

Задвижвания за 
врати на панти

Брави за врати Сигурност
(напр. камери)

Радиоприемници Пестене на 
енергия

(напр. система за 
отопление с 
термостат)

Комфорт
(напр. осветление)

Повече информация за Hörmann homee и съвместимите 
устройства ще намерите при нашите дистрибутори и  
в интернет на адрес: www.hoermann.de/homee

Съвети от 
квалифицирани 
специалисти

Вземане на 
размери на място

Компетентен 
монтаж


