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С КАЧЕСТВОТО НА МАРКАТА HÖRMANN

Открийте новия
домашен уют: с
висококачествени
интериорни врати
Нашият дом е централното ни място за
живеене, наше убежище, наш оазис.
Като семейна компания това ни
стимулира, с продуктите ни made in
Germany да създадем у Вас много
специално чувство за "тук съм си у
дома". Висококачествените интериорни
врати допринасят за това и внасят
допълнителен уют във Вашия дом.
Класически или модерни, бяла боя или
бук, с остъкления или апликации от
благородна стомана – Hörmann Ви
предлага точната интериорна врата,
която ще подхожда максимално на
Вашето обзавеждане.
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Ето как ще откриете
подходящите интериорни врати

При покупката на интериорни врати

За да добиете представа от всички

трябва да се вземат няколко решения. възможности при покупката на
Какъв модел платно да избера? Какъв

интериорни врати, сме подготвили за

материал ще подхожда на моя стил и

Вас списък с всички съществени

моите нужди?

детайли, на които следва да обърнете
внимание:

6

Изборът на правилната
повърхност
Повечето производители предлагат интериорни врати
с естествен фурнир, боя или CPL покритие.
Изключително здравата повърхност Duradecor се
препоръчва най-вече за семействата с деца и
домашни любимци. Също така висококачествените
повърхности се почистват лесно. Съвет: Попитайте за
устойчивите на удар кантове 4Protect, защото те
предпазват дълго време от грозни дефекти.

Изборът зависи от
вътрешните стойности
Изборът на вложка за платното зависи от това колко
често ще се използва вратата и колко трайна ще е тя.
Най-доброто съотношение между цена и качество
предлага вложката от тръбно ПДЧ. Освен това
Hörmann предлага също висококачествени платна от
плътно ПДЧ, както и изгодни ребра от тръбно ПДЧ и
вложки тип "пчелна пита". Повече информация ще
намерите на страница 85.

Форма на платното
Можете да избирате между платно с фалц или без
фалц. С фалц означава, че при затворена врата част
от канта на платното ще лежи върху касата. Без фалц
означава, че при затворена врата платното ще бъде в
една равнина с рамката на вратата. Повече
информация ще намерите на страница 10.

Висококачествено платно от плътно ПДЧ

В повечето случаи почитателите на класическия стил
в обзавеждането избират варианта с фалц, докато
вариантът без фалц подхожда особено добре на
модерното обзавеждане.

Вид обков – дръжки,
розетки и панти
Също толкова разнообразни като самите врати са и
комплектите дръжки, който можете да подберете
изцяло според вкуса си. Комплектите дръжки
включват дръжка и розетка. При Hörmann
ръкохватките и ключалките се предлагат в различни
форми и нюанси на благородната стомана. Лъскави,
матови или в комбинация от двете: Изберете
комплекта дръжки, който ще подхожда на Вашето
обзавеждане. Който харесва модерния стил, може да
избере съосни дръжки, които са вградени в платното
– изключителна елегантност без отвор за ключ. Към
тях подхождат особено добре скрито разположени
панти, които свързват незабележимо платното и
рамката на вратата.

Каса на вратата
За дървените интериорни врати може да се подбере
права или обла дървена рамка, наричана на
професионален език каса. В семействата с деца си
заслужава интериорните врати да се комбинират с
каси от стомана. Те са изключително здрави и ще
издържат на "произшествие" с детска кола или
прахосмукачката. Стоманената каса VarioFix не се
различава визуално от касата от дърво.

Елегантна, съосна дръжка без отвор за ключ

Здрава стоманена каса VarioFix
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„Добрата репутация
трябва да се
извоюва.“
Аугуст Хьорман

Изцяло според замисъла на
основателя на фирмата с Hörmann
получавате истинско марково
качество и обширно продуктово ноухау. Семейната компания има зад
гърба си 80 години опит като
специалист по строителни елементи и
още от самото начало е Ваш партньор
при строителство и модернизации. Не
напразно Hörmann е една от найуспешните фирми, които предлагат
интериорни врати в Европа. Всичко
това Ви дава чувство на спокойствие
при покупката на интериорна врата с
марката Hörmann.
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Качествени продукти
от Германия
При Hörmann конструкцията на вратата и
касата се разработва на място. Тя се
произвежда в модерен завод в Германия въз
основа на системи за управление на
качеството, околната среда, енергията и
безопасността на труда съгласно
DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 и
BS OHSAS 18001. Също така нашите
висококвалифицирани служители работят
интензивно върху нови продукти, постоянно
усъвършенстване на продукти и подобрение
на детайли. Така се създават патенти и
самостоятелни позиции на пазара.

Made in Germany

2

Интериорни врати
за поколения напред
Ние се гордеем с нашите продукти и
безкомпромисното гарантиране на
качеството. Благодарение на това Вие ще се
радвате дълги години на интериорната врата
Hörmann и ще изберете за дома си
буквално "врата за цял живот".

3

Ориентирани
към бъдещето
Компания Hörmann би желала да даде добър
пример. Ето защо предприятието покрива
100 % от енергийните си нужди от
електроенергия, произведена от
възобновяеми източници. Същевременно,
с въвеждането на интелигентна и
сертифицирана система за управление на
енергията, ще се спестяват тонове CO ²
годишно. С въвеждането на блокови
централи например ще се спестяват 1400 т
CO ² . Също така за ценовите листи за
търговците и изпращаните по пощата
материали Hörmann използва CO ² -неутрален
печат. Не на последно място компания
Hörmann предлага продукти за екологично
строителство.

9
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4

Разнообразен
асортимент
Комбинации от платно и каса за всеки вкус
При Hörmann ще намерите подходящия модел
врата за Вашия индивидуален стил на
обзавеждане. Любителите на класиката
предпочитат платното с фалц и обла каса .
Почитателите на изчистените линии избират
същата комбинация, но с права каса. Платното
без фалц и правата каса привличат с почти
съосна визия и подчертават модерния стил
на живот .
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3-ни пространствени
концепции: ConceptLine
Изпипани и разнообразни: вратите от
серията ConceptLine Ви предлагат нов вид
възможности за оформление.
Комбинирайте висококачествените
повърхности мат, гланц (с огледален блясък)
и със светлосенки с цветовете бяло, светло
сиво и антрацитно сиво. Повече
подробности за лесно почистващите се и
издръжливи повърхности ще намерите на
страница 24.

6

Изцяло остъклени
врати с нанопокритие
Искате дом, облян в светлина? В такъв
случай нашите изцяло остъклени врати са
точният избор. Освен с елегантната си визия
серията GlassLine впечатлява и по
отношение на комфортната поддръжка:
Всички мотиви с пясъкоструйно обработено
стъкло са снабдени с нанопокритието за помалко пръстови отпечатъци.
Мотиви с визия, идентична на Groove
За перфектен микс от дървени и стъклени
врати към мотивите DesignLine Groove се
предлагат и изцяло остъклени врати с
идентична визия.

7

Стоманена каса
VarioFix
За новата стоманена каса VarioFix на
Hörmann отклонения в дебелината на
стената до 20 мм вече не са проблем:
Различни дебелини на стените при ремонт
или ново строителство се компенсират
изключително лесно с регулируемия
декоративен фалц. Монтираща се също
толкова лесно, колкото и дървената каса,
стоманената каса носи допълнителни
предимства по отношение на
продължителността на експлоатация и
дизайна. Голяма устойчивост и елегантна
форма без видим фалц, комбинирани с
принципа на монтаж на дървената каса
предлага само VarioFix. Повече информация
ще намерите на страници 64 – 67.
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8

Максимална
удароустойчивост:
Повърхност Duradecor
Висококачествената повърхност ще Ви плени:
Duradecor впечатлява с максимална
удароустойчивост, която е с до 48 % подобра спрямо средната при тестваните
повърхности CPL на други производители.
Други нейни предимства са, че тя е
нечувствителна, почиства се лесно и е
устойчива на високи
температури, така че да се
радвате дълго на Вашата
врата.
висока удароустойчивост

9

Красива и здрава:
Защита на кантовете
4Protect
Нашите дървени интериорни врати с прави
кантове и повърхността Duradecor бяла боя,
светло сиво и антрацитно сиво са стандартно
снабдени с висококачествената защита на
кантовете 4Protect.
Четворната защита на кантовете впечатлява
с примамливи характеристики:
1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу износване при
триене
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Перфектна визия "без фуги", т. е. за разлика
от обичайните врати визията на вратата не се
нарушава от забележима фуга.

ЗАЩИТА НА КАНТОВЕТЕ
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Така Вашите дървени
интериорни врати са
нечувствителни към
ежедневните въздействия
и Ви радват дълго време.

10

Виж и почувствай:
Duradecor с релеф

11

Фино структурираните повърхности правят
осезаемо това, което виждате. Дървесната
текстура, която се щампова релефно
върху платното, прави осезаема
характерната дървесна структура на
повърхността Duradecor с релеф.

Жилищна среда без
бариери: Задвижване
за врати PortaMatic
Имате физическо увреждане или просто
желаете повече комфорт? В такъв случай
оборудвайте Вашите интериорни врати с
иновативното задвижване за врати
PortaMatic. Това ще Ви позволи
автоматично отваряне и затваряне на
вратите с дистанционно управление или
манипулатор и ще означава за Вас: малко
по-високо качество на живот. Подробности
ще намерите на страница 60.
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Автоматични врати за комфортно и
безпрепятствено придвижване у дома

Когато освен красиво домът трябва
да се обзаведе също комфортно и
практично, подходящите врати също
имат значение. Вратите, съобразени
със ситуацията в дома и
потребностите могат да повишат
качеството на живот на всички
обитатели. Освен визията и комфорта
при вратите е от значение и темата за
"среда без бариери". По тази причина
автоматизираните врати стават все
по-популярни. Със задвижването
PortaMatic мечтата за автоматична
врата може да се осъществи
изключително лесно: Задвижването за
интериорни врати може да се монтира
лесно също и към вече налични
дървени и стоманени врати, което е
голямо предимство особено в
жилищата под наем.
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Автоматични врати за
повече комфорт
Автоматичните врати са практични в помещения,
които се ползват често, когато човек няма свободна
ръка. Всеки е запознат със ситуацията, в която се
налага вратата да се отвори, докато носим в ръцете
си кош с пране или пълна табла. Резултатът: Или
чистото пране се озовава на пода, или съдовете се
чупят, защото човек се опитва да натисне дръжката с
лакът. Автоматизираните врати са практично решение
и в ежедневието на семействата с деца. Те помагат на
родителите да избутат лесно детската количка през
вратата, а и носенето на торби с покупки в ръцете
също не е проблем при автоматична врата.

Автоматичните врати
осигуряват качество на
живот
Автоматичните врати са не само комфортни, но
могат и да обогатят дома. Ако вратите се отварят
автоматично или с натискане на бутон, това би било
практично за хората, които се придвижват с
инвалидна количка или ролатор.
Всеки, който планира бъдещето си, трябва да
помисли също и за съобразено с възрастта
придвижване у дома. С лесно монтиращото се и
изгодно задвижване PortaMatic стаите могат бързо
и без усилия да осигурят безпрепятствено и
съобразено с възрастта придвижване.

Командване и безопасност
на автоматичните врати
Вратите, които се задействат от задвижването
PortaMatic, могат да се командват по различни
начини. Освен с манипулатори и дистанционни
управления, които впрочем могат да се ползват също
и за автоматичните гаражни или външни врати на
Hörmann, по всяко време е възможно също и ръчно
задействане с дръжката.
Освен комфорта съществена роля при автоматично
задвижваните врати играе естествено и
безопасността. Ето защо PortaMatic придвижва
вратите така, че те могат да се затварят и отварят с
минимална сила и да спират движението си при поява
на дори най-малко съпротивление. Използването на
минимална сила осигурява също и ниска консумация
на електричество.
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BASELINE

Всички дървени
интериорни врати
BaseLine се предлагат
с четири вида
висококачествени
повърхности:

висока удароустойчивост

Duradecor с гладка повърхност
Изключително удароустойчивата повърхност
Duradecor е правилният избор за Вашия
дом. В изискан бял тон, модерно сиво или
уютни дървесни декори, с или без изрязан
отвор – убедени сме, че тук ще откриете
интериорна врата по вкуса Ви.

Duradecor с релеф
Повърхностите Duradecor с релеф
обединяват стилно усещането за истинско
дърво и комфорта при почистване. Те
представят естествения характер на дървото
по изискан начин: Дървесна текстура се
щампова релефно върху платното и прави
осезаема характерната дървесна структура.

Естествен фурнир
Естествени, уютни, уникални – предлаганите
от Hörmann естествени фурнири се
произвеждат от висококачествена фина
дървесина и са същински уникати.

Боя
Дървените интериорни врати с боядисана в
бяло повърхност изглеждат изключително
изискано и висококачествено. Нанесената от
Hörmann боя върху бяла основна плоча
Duradecor създава единна повърхност, без
забележими фуги по кантовете, както и
плътен и брилянтен цветен ефект.
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BASELINE

Duradecor с гладка
повърхност
Бяла боя RAL 9016
модел без фалц, със
защита на кантовете
4Protect

Duradecor с гладка
повърхност
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц, със
защита на кантовете
4Protect

Duradecor с гладка
повърхност
Шагреново бяло
модел с фалц

Duradecor с гладка
повърхност
Шагреново светло сиво
модел с фалц

Красива и здрава: Защита на кантовете 4Protect
Нашите дървени интериорни врати BaseLine с прави
кантове и повърхността Duradecor бяла боя, светло
сиво, шагреново бяло, шагреново светло сиво и бял
ясен са стандартно снабдени с висококачествената
защита на кантовете 4Protect. Четворната защита на
кантовете впечатлява с очевидни предимства:
1.
2.
3.
4.

Голяма устойчивост на удар
Голяма устойчивост срещу износване при триене
Голяма устойчивост на надраскване
Перфектна визия без фуги, т.е. няма забележими
фуги за най-високи изисквания към визията.

Така Вашите дървени интериорни врати са нечувствителни
на натоварванията в ежедневието.
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Duradecor с гладка
повърхност
Бял ясен
модел с фалц

Duradecor с гладка
повърхност
Италианска акация
модел без фалц

Duradecor с гладка
повърхност
Канадски клен
с изрязан отвор LA 27,
модел с фалц

Duradecor с гладка
повърхност
Френски бук
модел с фалц

Duradecor с релеф
Сив дъб
модел с фалц

Duradecor с релеф
Испански дъб
модел с фалц

Duradecor с релеф
Избелен дъб
с изрязан отвор LA 24,
модел с фалц

Duradecor с релеф
Див дъб
модел с фалц
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BASELINE
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Duradecor с релеф
Необработен дъб
модел с фалц

Duradecor с релеф
Тъмен дъб
модел с фалц

Duradecor с релеф
Орех
модел с фалц

Естествен фурнир
Клен
с изрязан отвор LA 9,
модел с фалц

Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Естествен фурнир
Бук
модел с фалц

Duradecor с релеф
Осолен дъб с ефект
"четка"
модел с фалц

Duradecor с релеф
Пиния с ефект "четка"
модел с фалц

▲ ▲ Дървена врата BaseLine, боя бяло RAL 9016, модел без фалц, без отвор за ключ

Боя
Антрацитно сиво
RAL 7016
с изрязан отвор LA 11,
модел без фалц, със
скрито разположени
панти

Боя
Бяло RAL 9016
модел без фалц

Боя
Светло сиво RAL 7035
модел без фалц

Боя
Чисто бяло RAL 9010
модел с фалц, с WC
гарнитура
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Плъзгаща се врата –
кога си заслужава?

Всеки, който се занимава с

Тези врати са особено практично

интериорен дизайн, все някога се

решение когато в стаята няма

изправя пред решението какви врати

достатъчно място за класическа

да избере за отделните помещения.

врата. Плъзгащите се врати са

Освен класическите интериорни

истинско пространствено чудо и

врати, чието платно се отваря

спомагат за постигане на практичен

навътре към помещението, се

комфорт в дома.

предлагат също и пестящи място
плъзгащи се врати, които се движат
пред или в стената.
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Какви предимства имат
плъзгащите се врати?
• Те могат да спестят място
• Те могат да се движат незабележимо в стената

Какви видове плъзгащи се
врати се предлагат?
Плъзгащите се врати за вътрешни помещения се
предлагат в различни варианти, между които можете
да избирате съобразно ситуацията в дома си. На
разположение са два основни варианта, които се
състоят от една врата (1 крило) или две врати (2
крила). Двата варианта могат:
• да се движат в стената
• да се движат пред стената
Стандартно включените при Hörmann четково
уплътнение и уплътнение от страната на влизане в
стената предпазват от миризми от кухнята, шумове и
течение. По желание плъзгащите се врати могат да се
оборудват и с брава.

Какви възможности за
дизайн имам при плъзгащите
се врати?
Изключително практични: Плъзгащите се врати на
Hörmann се предлагат в много видове дизайн и могат
да се съобразят със стила на обзавеждане. Те се
предлагат във всички мотиви от сериите BaseLine,
DesignLine, както и GlassLine. Вратите от серията
BaseLine са неподвластни на времето, елегантни и
подхождат на всяко обзавеждане. С вратите от
серията DesignLine могат да се осъществят
индивидуални желания, те впечатляват с голям избор
на елементи като апликации от благородна стомана,
разположени в дълбочина фуги, модерни изцяло
остъклени врати или естествен фурнир и цвят на
естествена дървесина. Серията GlassLine е изискана
и елегантна и внася много светлина във всички
помещения.
Повече информация за плъзгащите се врати на
Hörmann ще намерите на страници 90 – 91.

Възможности за приложение
на плъзгащите се врати
По отношение на приложението на плъзгащите се
врати фантазията няма граници. Те могат да се
използват идеално за гъвкаво разделяне на
помещения и създават структура дори в просторните
помещения. Плъзгащите се врати са практично
решение и в малките жилища, тъй като платното им
не навлиза в помещението. С помощта на плъзгащите
се врати е възможно например работното място за
домашния офис да се отдели ясно от дневната. Ако
желаете да имате кухня от отворен тип без миризмата
от готвенето да се разпростира из целия дом,
поставете плъзгаща се врата между кухнята и
трапезарията. При готвене е най-добре вратата да
остане затворена, при сервиране вратите се отварят
лесно и могат да се ползват всички предимства на
отворения тип кухни. Монтирана в дневната,
трапезарията или антрето една плъзгаща се врата
може да предпазва от течение, а в остъкления
вариант - да осигури достатъчно светлина.

23

24

CONCEPTLINE

Чудото на комбинациите
за индивидуално
оформление
С изисканите си цветове бяло, светло сиво и
антрацитно сиво, както и с трите
висококачествени повърхности мат, гланц (с
огледален блясък) и със светлосенки моделите
врати от серията ConceptLine подчертават
модерния и елегантен стил на обзавеждане.
Мат
Изключително изисканата копринено матова
повърхност Duradecor впечатлява
максимално както визуално, така и при
допир. Матовата повърхност обединява
голяма устойчивост на пръстови отпечатъци
и замърсявания с непостижим до момента
матов ефект.

Гланц
Блестящи акценти или индивидуална нотка
– с изискана повърхност с огледален блясък
ще постигнете и двете: Повърхността с
кристална визия грабва с уникална
брилянтност. Светлинни ефекти и
отразяване придават характерен чар.

Със светлосенки
Усетете разликата с всичките си сетива:
Изключително удароустойчивата повърхност
със светлосенки и характерен релеф е
правилният избор, ако цените модерния и
същевременно уютен интериорен дизайн.
Контрастът между мат и гланц върху
релефната структура създава естествена
игра на цветовете.
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Гланц
Антрацитно сиво
RAL 7016
модел с фалц

Duradecor мат
Антрацитно сиво
RAL 7016
модел с фалц

Duradecor със
светлосенки
Антрацитно сиво
RAL 7016
модел с фалц

Красива и здрава: Защита на кантовете 4Protect
Нашите дървени интериорни врати ConceptLine с
прави кантове и повърхността мат са стандартно
снабдени с висококачествената защита на
кантовете 4Protect. Четворната защита на кантовете
впечатлява с очевидни предимства:
1.
2.
3.
4.

Голяма устойчивост на удар
Голяма устойчивост срещу износване при триене
Голяма устойчивост на надраскване
Перфектна визия без фуги, т.е. няма забележими
фуги за най-високи изисквания към визията.

Така Вашите дървени интериорни врати са нечувствителни
на натоварванията в ежедневието.
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Duradecor мат
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц

Гланц
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц

Duradecor със
светлосенки
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц

Duradecor мат
Бяло RAL 9016
модел с фалц

Гланц
Бяло RAL 9016
модел с фалц

Duradecor със
светлосенки
Бяло RAL 9016
модел с фалц
27
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Със серията DesignLine
ще си осигурите вратата
мечта
Plain
Мотивът Plain поставя елегантен акцент с
вградените апликации с визия на благородна
стомана.

Steel
Мотивът Steel придава модерен дизайн с
разположените отгоре апликации с визия на
благородна стомана.

Stripe
Мотивът Stripe с релефно щамповани улеи
Ви предлага изискан дизайн.

Inlay
Съосно разположените шарки от клен или
бук са акцентът на мотива Inlay. Мотивите
Inlay впечатляват с хармонична цялостна
визия.

Groove
Мотивът Groove привлича погледите с
изрязаните в платното фуги и
висококачествената боя.

GrooveGlas
За перфектната комбинация от дърво и
стъкло към мотивите Groove се предлагат и
идентични мотиви изцяло остъклени врати с
еднослойно защитно стъкло.

Rail
Комбинацията от дърво и стъкло Rail се
препоръчва като идеално допълнение към
мотивите дървени врати от серията
DesignLine.
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30

Stripe 15
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Steel 14
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел без фалц, със
скрито разположени
панти

Steel 16
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Steel 20
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Steel 27
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Steel 29
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Rail 1
Duradecor
Шагреново бяло
Стъкло с мотив 2 с
матирана зона
модел с фалц

Rail 2
Duradecor
Бял ясен
Стъкло Satinato
модел с фалц

▲ ▲ Дървена врата DesignLine, Steel 16 Duradecor Бяла боя RAL 9016, модел с фалц

Plain 14-7
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Plain 23-7
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Plain 27-7
Duradecor
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц

Plain 29-7
Duradecor
Светло сиво RAL 7035
модел с фалц
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Inlay 26
Естествен фурнир
Бук
модел без фалц

Rail 1
Естествен фурнир
Бук
Стъкло с мотив 2 с
матирана зона
модел с фалц

Inlay 12
Естествен фурнир
Клен
модел без фалц, със
скрито разположени
панти

Rail 2
Естествен фурнир
Клен
Стъкло с мотив 2 с
матирани площи
модел с фалц

Inlay 2
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Rail 1
Естествен фурнир
Избелен дъб
Стъкло Satinato
модел с фалц

▲ ▲ Дървена врата DesignLine Inlay 26, естествен фурнир бук, модел без фалц
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Groove 15
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

GrooveGlass 15/5
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици
(ширина 5 мм)

GrooveGlass 15/5
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици
(ширина 5 мм)

GrooveGlass 15/10
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици
(ширина 10 мм)

GrooveGlass 15/10
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици
(ширина 10 мм)

Groove 13
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

GrooveGlass 13
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Rail 1
Боя
Бяла боя RAL 9016
Еднослойно защитно
стъкло, матирана зона
с прозрачни ивици, модел
с фалц

Groove 23
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

GrooveGlass 23
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици

GrooveGlass 23
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Groove 14
Боя
Антрацитно сиво
RAL 7016
модел с фалц

GrooveGlass 14
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

GrooveGlass 14
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици

Groove 16
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

GrooveGlass 16
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици
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Groove 29
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

GrooveGlass 29a
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

GrooveGlass 29
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици

GrooveGlass 29
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Groove 31 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Groove 21 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Groove 44 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Groove 85 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

▲ Дървена врата DesignLine Groove 15, Бяла боя RAL 9016, модел с фалц, Изцяло остъклена врата DesignLine GrooveGlass 15

Pure от страната на
пантите ■ НОВО
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел без фалц, със
защита на кантовете
4Protect

Pure в средата
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел без фалц, със
защита на кантовете
4Protect

Pure
Schlossseite ■ НОВО
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел без фалц, със
защита на кантовете
4Protect
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За почитатели на
класиката с увлечение
към дизайна
Georgia
Висококачествената профилна лайсна на
мотивите врати Georgia е вградена в
платното по традиционна технология в
дърводелския занаят и им придава
изключително елегантна визия.

Carolina
Рамките на касетите при мотивите врати
Carolina се образуват чрез релефно
щампован в платното профил.
Висококачественото боядисване придава
на мотивите равномерна и брилянтна цветна
повърхност.

Virginia
Този класически модел врати, наричани
също врати тип Stollen, се състои от
рамкова конструкция с до 2 фриза.
Пълнежът на секциите е по избор - стъкло
или дървен панел.
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Georgia 1
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 2
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 3 ■ НОВО
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 3 ■ НОВО
с изрязан отвор
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Индивидуални
повърхности Duradecor и
Duradecor с релеф
Вратите DesignLine
Georgia с повърхност
Duradecor се предлагат
във вариантите бяла боя
RAL 9016, френски бук,
бял ясен и италианска
акция. Освен това вратите
с повърхност Duradecor с
релеф се доставят с
декорите див дъб, тъмен
дъб, необработен дъб, сив
дъб, осолен дъб с ефект
"четка", избелен дъб и
пиния с ефект "четка".

Georgia 4
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц
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Georgia 4 ■ НОВО
с изрязан отвор
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 5 ■ НОВО
Duradecor
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 1
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Georgia 2
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Georgia 3 ■ НОВО
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Натурална повърхност
от естествен фурнир
Вратите DesignLine
Georgia с естествен
фурнир се предлагат с
повърхност избелен дъб.

Georgia 4
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц

Georgia 5 ■ НОВО
Естествен фурнир
Избелен дъб
модел с фалц
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▲ ▲ Дървена врата Designline Georgia 1, Бяла боя RAL 9016, вариант плъзгаща се

Georgia 1 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 2
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 3 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Изискана боядисана
повърхност
Вратите DesignLine с
боядисана повърхност
предлагаме в цвят бяла
боя RAL 9016.

Georgia 4
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Georgia 5 ■ НОВО
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц
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Carolina 1
с изрязан отвор LA
шпроса 2 / 3
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Carolina 2
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Carolina 4
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Carolina 5
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Carolina 5
с изрязан отвор LA 3
Боя
Бяла боя RAL 9016
модел с фалц

Virginia 1
Декор бяла боя с 1
остъклена секция
модел с фалц

Virginia 2
Декор бяла боя
модел с фалц

Virginia 3
Декор бяла боя с 3
остъклени секции
модел с фалц

▲ ▲ Дървена врата DesignLine Virginia 3, Декор бяла боя, модел с фалц
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Добре дошли в дом,
облян в светлина
Стъклените врати са не само изискани и шик,
те правят дома Ви открит и приветлив и
придават специален чар на всяко помещение.
Изцяло остъклените врати се предлагат по
избор като крилна врата с дървена каса или
каса VarioFix, както и като плъзгаща се врата с
еднослойно защитно стъкло (ESG). Стъклените
врати се предлагат с различно обработени
стъкла в зависимост от мотива:

Ситопечат
Тук дизайнът се комбинира с
висококачествена обработка на
повърхността: Изключително устойчивата на
надраскване повърхност се почиства лесно
и е нечувствителна към замърсявания.

Пясъкоструйна обработка
Ако цените индивидуалността: При
пясъкоструйната обработка се чертаят фини
мотиви върху повърхността на стъклото.
Матовата обработка на повърхността с
нанопокритие гарантира по-малко пръстови
отпечатъци.
Лазерна техника
Тази обработка на стъклото впечатлява с
фини детайли и отенъци. Благодарение на
перспективата могат да се създадат
впечатляващи ефекти, които се подсилват
още веднъж от брилянтността на изцяло
остъклената врата.
Шлифоване на улеи
За придаване на изискана нотка, която да
привлича всички погледи: Шлифоването на
улеи впечатлява с издълбаване на стъклото
и индивидуално пречупване на светлината –
така се придава очароваща атмосфера.
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Corbus
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани
правоъгълници

Corbus
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни
правоъгълници

Agesa
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Samu
Еднослойно защитно
стъкло, техническа
пясъкоструйна
обработка, матирана и
прозрачна зона с
матирани ивици

Aldo
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици

Karson
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачни ивици

Isa
Еднослойно защитно
стъкло, лазерна
техника, прозрачна зона
с матирани ивици

Isa duo
Еднослойно защитно
стъкло, лазерна
техника, прозрачна зона
с матирани ивици

Lines
Еднослойно защитно
стъкло, лазерна
техника, прозрачна зона
с матирани ивици

Jada
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
и матирана зона с
прозрачни и матирани
ивици

Raff
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Bamante
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана и
прозрачна зона с
матирани ивици

Liko
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Lane
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Saha
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Gropus
Еднослойно защитно
стъкло, V-образно
шлифоване на улеи,
матирана зона с
прозрачни ивици
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Rika
Еднослойно защитно
стъкло, ситопечат,
прозрачна зона с
матирани правоъгълници

Wildlife
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Nubia
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона, преминаваща в
прозрачна

Privat
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, мотив по
избор, Изображение:
матирана зона с
прозрачен надпис

Graphic
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Gisa
Еднослойно защитно
стъкло, ситопечат,
матирана зона с
прозрачна ивица

Lito
Еднослойно защитно
стъкло, лазерна
техника, прозрачна зона
с матирани ивици

▲ ▲ Изцяло остъклена врата GlassLine Gropus

Coco
Еднослойно защитно
стъкло, V-образно
шлифоване на улеи,
матирана зона с
прозрачни ивици

Coco
Еднослойно защитно
стъкло, V-образно
шлифоване на улеи,
прозрачна зона с
матирани ивици

Jil
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, прозрачна
зона с матирани ивици

Wave
Еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйно
обработено, матирана
зона с прозрачна ивица
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TECHNICLINE

Приятно усещане
за Вас и Вашето
семейство
Серията TechnicLine Ви предлага надеждна
външна врата с разнообразни мотиви, както и
здрава пожароустойчива врата с почти всички
мотиви BaseLine (без изрязан отвор) и
DesignLine. Освен това имате възможността
да оборудвате Вашата дървена врата със
специални функции, като например
широкоъгълна камера. Това Ви дава чувство
за сигурност, особено когато сте сами у дома.

Външна врата за жилища с климатичен клас 3 и клас
шумоизолация 2
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Външни врати за жилища
Външна врата на жилище WAT Klima 3 SK2

• Климатичен клас III
• Клас шумоизолация 2 (37 dB)

Външна врата на жилище WAT Klima 3 SK3

• Климатичен клас III
• Клас шумоизолация 3 (42 dB)

Външна врата на жилище WAT Klima 3 SK2 RC 2

Предлаган като опция защитен обков ES 2 за
защитно оборудване клас RC 2

• Климатичен клас III
• Клас шумоизолация 2 (37 dB)
• Защитно оборудване RC 2 (3-точково заключване с челна
планка от благородна стомана)

Врата ECO Klima 2 ■ НОВО

• Климатичен клас II
• Опция: Клас шумоизолация 2 (37 dB)
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Допълнителна ключалка долу, в предлаганото
като опция защитно оборудване клас RC 2

Предлагана като опция панта VX за по-голяма
сигурност

Пожароустойчиви врати
Сега с дебелина на платното 50 мм ■ НОВО
• по-голяма сигурност при пожар
• по-голяма стабилност
• с по-голяма продължителност на експлоатация и по-високо
качество
Автомат за врата с лостов механизъм при
вратите с 1 крило

Пожароустойчива врата T30 Klima 2

•
•
•
•
•

Пожарозащитна T30 (DIN 4102-4)
Климатичен клас II (DIN EN 12219)
С 1 крило: автомат за врата с лостов механизъм
С 2 крила: автомат за врата с направляваща релса
Противопожарна пластмасова дръжка с къса планка

Автомат за врата с направляваща релса при
вратите с 2 крила

Пожароустойчива и димозащитна врата T30 Klima 3
SK 2 RS

•
•
•
•
•
•
•

Пожарозащитна (DIN 4102-4)
С димозащита (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
Клас шумоизолация 2 (37 dB)
Климатичен клас III (DIN EN 12219)
С 1 крило: автомат за врата с лостов механизъм
С 2 крила: автомат за врата с направляваща релса
Противопожарна пластмасова дръжка с къса планка
Противопожарна дръжка (секретният патрон
не е включен в доставката)

Пожароустойчива и димозащитна врата T30 Klima 3
SK 2 RS RC 2

•
•
•
•
•
•
•
•

Пожарозащитна T30 (DIN 4102-4)
С димозащита (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
Клас шумоизолация 2 (37 dB)
Климатичен клас III (DIN EN 12219)
Със защита срещу взлом RC 2 (DIN EN 1627)
С 1 крило: автомат за врата с лостов механизъм
Противопожарна пластмасова дръжка с къса планка
3-точково заключване с челна планка от благородна стомана

Панта VLX
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Принадлежности,
предлагани
като опция
Мотивите TechnicLine
можете да оборудвате
и с предлагани като
опция принадлежности.
Шпионка, електрическа
шпионка, електрически
насрещник или моторна
брава – нашето

Електрическа шпионка
Шпионка

с LCD дисплей

Задължителен компонент за поголяма безопасност: С помощта на
шпионката можете винаги да
видите кой стои пред външната
врата на жилището Ви, без да се
налага да отваряте самата врата.

Поглеждането през шпионката
често е проблем за деца, хора с
очила или хора от третата възраст.
Широкоъгълната камера е
комфортното решение за
поглеждане кой стои пред вратата.

допълнително
оборудване ще
удовлетвори
изискванията Ви за
живот в безопасност и
комфорт.

Електрически насрещник Моторна брава
С помощта на електронния
насрещник можете да отваряте
вратата комфортно чрез монтиран
в жилището прекъсвач.

Практично, комфортно и
безопасно: Моторната брава
заключва автоматично външната
врата на жилището Ви.
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ЗАДВИЖВАНЕ ЗА БРАВИ SMARTKEY

Радиоуправляемо
задвижване за
брави SmartKey
■ НОВО
Задействайте лесно бравата на вратата с
натискане на бутон на Вашето дистанционно
управление, с помощта на вътрешния
радиоманипулатор, приложението BiSecur
на Вашия смартфон* или директно от
сензорния панел на SmartKey. Така вече
няма да се налага да оставяте покупките
си на земята, за да отворите външната
врата на дома си. Влизането с ролатор,
инвалидна количка или детска количка в
дома Ви също ще е много по-лесно,
защото ще можете да отворите вратата
още отдалече. Заключването може да
става или с натискане на бутон, или
автоматично след изтичане на зададено
време. Така бравата на вратата Ви
е надеждно заключена и Ви предпазва
от влизане с взлом.

Изгодното радиоуправляемо задвижване за брави
SmartKey се предлага в бял или сребрист цвят,
включително дистанционно управление HSE 4 SK BS
с надписани бутони.
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Комфортна експлоатация
• Заключване, съответно отключване на бравата на вратата
• Отваряне на вратата (езикът се прибира за предварително
програмирано време и вратата може да се отвори лесно с
натискане)
• Експлоатация с дистанционно управление, вътрешен
радиоманипулатор или приложението BiSecur
• Автоматично комфортно заключване, по избор след 30, 60
или 120 сек. или със забавяне след натискане на бутон
• Аварийно ръчно отваряне и затваряне е възможно по
всяко време** (отвън с ключ, отвътре с въртящ се бутон)

Надежден контрол
• Акустична / визуална обратна сигнализация до
задвижването, когато бравата се заключва / отключва или
отваря
• Проверка с предлагано като опция дистанционно
управление HS 5 BS или с вътрешен манипулатор FIT 5
дали вратата е заключена или отключена – Вече не се
налага вечер да отивате до външната врата, за да
проверите дали е заключена.
• Радиосистема BiSecur с изключително надеждна кодираща
технология
• Режим на покой с деактивирана радиовръзка

Идеално за допълнително монтиране
• Гъвкав монтаж чрез прикрепване, залепване или
завинтване от вътешната страна на вратата
• Без повреди по вратата или касата (идеална за жилища
под наем)
• Лесно прикрепяне към поставения ключ***
• Инсталиране без кабели благодарение на режима на
батерии (срок на експлоатация прибл. 1 година**** при
8 цикъла на ден)

Бравата е заключена

Бравата е отключена

* необходим е BiSecur Gateway, който се предлага като опция
** необходим е патрон с аварийна функция
*** необходимо е излизане напред на патрона отвътре 7 – 12 мм,
главата на ключа трябва да се скъси до дължина от 4 – 7 мм
**** В зависимост от безпрепятственото движение на вратата,
съответно на бравата, както и поставените батерии!

59

З А Д В И Ж В А Н Е З А В Р А Т И P O R TA M AT I C

Отваряне и
затваряне на
интериорните врати
без усилие
Със задвижването за врати PortaMatic
на Hörmann Вие отваряте и затваряте
интериорните си врати от дърво и
стомана автоматично, с помощта на
ръчен предавател или манипулатор.
Независимо дали сте физически
ограничени или просто желаете
по-голям комфорт – тази технология ще
направи ежедневието Ви по-леко.
Задвижването за врати PortaMatic
впечатлява не само с многобройни
функции и възможности за настройки,
но също и с минималната консумация
на електроенергия. Също така
PortaMatic е с до 25 % по-изгодно от
останалите съпоставими задвижвания
за врати.

Hohe
Sicherheit
durch
NiedrigenergieBetrieb

Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen
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Повече информация ще намерите в
брошурата "Задвижване за
интериорни врати PortaMatic".

Жилищен комфорт в съответствие с
възрастта
Желаете да останете мобилни въпреки
физическите ограничения? Задвижването
PortaMatic за интериорни врати допринася за повисоко качество на живот, защото Ви помага да се
придвижвате в помещенията си без чужда помощ.

Да живеем по-комфортно
В бъдеще ще пренасяте без усилие пълни табли,
тежки каси с напитки или покупките си между
различните помещения. Гарантирано не бихте се
отказали от този комфорт.

Работно място без бариери
Работното място без бариери е от голямо значение
и днес, а в бъдеще ще става все по-важно.
Задвижването PortaMatic може да се интегрира
безпроблемно на работното Ви място, във всички
зони без обществен достъп, и ще Ви осигурява поголям комфорт и докато работите.

Хигиенично отваряне и затваряне на
вратите
В административните сгради вратите към
санитарните помещения крият голям риск от
разпространение на инфекции сред служителите.
Задвижването PortaMatic в комбинация с
безконтактен прекъсвач Ви защитава надеждно от
микроби и бактерии и създава у Вас чувство за
безопасност.
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МОДЕЛИ ПЛАТНА

Модел без
фалц
Платното без фалц
предлага ексклузивна
визия на вратата с
преход към касата почти
в една равнина и
подчертава модерния
стил на живот.

Брава

Серийно вградена
стандартна брава
клас I, челна планка
от алпака

Предлагана като опция
брава с магнитен език
за плавно и тихо
затваряне на вратата

Панти

Панта с лагер от 3
части V 7888 WF 3D
(опция)

Скрито разположена
3D панта DX 101
(опция)

Изображение вляво: съосна дръжка, без
отвор за ключ, както и брава с магнитен език
(опция)
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Модел с фалц
Моделите с фалц се предлагат
с два вида кант. Докато при
модела с прави кантове е
налице ясен контур, то
платното с фалц със заоблени
кантове впечатлява с
хармонична визия Softline.

Брава

Врата с фалц и прав
кант

Серийно вградена
стандартна брава клас I,
челна планка от алпака

Панти

Панта от 2 части
V 3420 WF
(стандартно)

Панта от 3 части
V 4426 WF
(опция)

3D панта VX 160-18
(опция)

Скрито разположена панта
Pivota FX 2 60 3D
(опция)
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Здравата стоманена
каса VarioFix
Освен със стандартните дървени каси
предлагаме всички външни врати на
жилища и със стоманената каса VarioFix.
Тя е идеалното решение за външни
врати на жилища и интериорни врати в
жилищни и административни сгради,
при които са от значение устойчивостта

Двустранната лицева повърхнина от 55 мм на касата VarioFix
(изображение вляво) хармонира перфектно с дървени каси
(изображение вдясно).

на износване и голямата
продължителност на експлоатация.
С двустранната си лицева повърхнина
от 55 мм касата VarioFix хармонира
перфектно с дървени каси. Така можете
да приложите успешно врати с различни
каси в рамките на едно помещение,
съответно една къща.
За стоманената каса VarioFix не е

Касата VarioFix е изключително здрава и може да понесе
например "произшествие" с детска кола Bobby Car или
сблъсък с прахосмукачката.

проблем отклонение в стената до 20 мм.
Различните дебелини на стените при
ремонт или в новото строителство се
преодоляват съвсем лесно с
регулируемия декоративен фалц.
Касата VarioFix се предлага в бяло
RAL 9016, подходяща за платната с
повърхност Duradecor Бяла боя и Боя
бяло, както и в желания от Вас цвят по
RAL.

Касата VarioFix е подходяща и за външни врати на жилища
със защитно оборудване клас RC 2 и шумоизолация.
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С Т О М А Н Е Н А К А С А VA R I O F I X
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VarioFix: стоманената
каса с много
предимства
Устойчива на наранявания
Здравата каса VarioFix може да понесе сблъсък с детска
кола Bobby Car или с прахосмукачката. При дървените
каси в подобни случи е възможно да се увредят или
дори да се отчупят кантовете.

Нечувствителна на почистване с вода
Касата VarioFix е оптималното решение за помещенията,
в които подовете са покрити с плочки. Благодарение на
висококачественото поцинковане касата не може да се
увреди при почистване с вода. При дървените каси
съществува риск долният кант на касата да се надуе или
да се наложи грозното му запечатване със силикон.

Без забележими срезове под герунг
Стоманената каса VarioFix с прахово покритие е
висококачествено заварена и равнинно шлифована
в ъглите, така че за разлика от дървените каси не се
забелязват срезове под герунг.

Равномерен луфт при вратите без фалц
Благодарение на стабилната стоманена конструкция
касата VarioFix не може да се изкриви след монтажа.
Това гарантира запазването на равномерен луфт при
вратите без фалц и придава хармонична и елегантна
визия на вратата.
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МОДЕЛИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Нашето
пространствено
чудо: Плъзгащи
се врати
Плъзгащите се врати Ви разкриват
нови възможности за оптимално
използване на помещенията. Hörmann
Ви предлага плъзгащи се врати с 1 и
с 2 крила за всяка ситуация. Всички
мотиви от сериите BaseLine и
DesignLine, както и от серията
GlassLine могат да бъдат изпълнени

Плъзгаща се врата с каса
При монтаж пред стената крилото на
вратата се плъзга върху две вградени в
рамката на плъзгащата се врата ходови
релси. При монтаж в стената ходовите релси
се монтират в изготвена от потребителя
ниша за вратата. В този случай рамката за
плъзгаща се врата отпада. Отворът в
стената се облицова от касата.

като плъзгаща се врата.

Рамка за плъзгаща се врата тип A за плъзгащи се врати с
2 крила, движещи се пред стената: касата, облицовката
на ходовите релси и платното образуват хармонично
изглеждащ модул.

С четковото уплътнение на платното (изображение вляво) и
предлаганото като опция уплътнение в касата, от страната на влизане
в стената (изображение вдясно) плъзгащите се врати Hörmann с каси
тип C осигуряват оптимална защита от миризми, шум и течение – така
ще се чувствате още по-уютно в дома си.
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Рамка за плъзгаща се врата тип C с допълнителен
вертикален ограничител за плъзгащи се врати с 1 крило,
движещи се пред стената и отварящи се наляво

Система плъзгащи се врати Slide Compact

Система плъзгащи се врати Rotan

При тази система крилата на вратата се направляват
в ходова релса. Профилът с цвят на благородна
стомана може да се монтира както пред стената, така
и на тавана. При тегло на платната до 60 кг. системата
Slide Compact е оборудвана със SafeClose за плавно
затваряне на крилата на вратата.

При тази система плъзгащи се врати в индустриален
стил крилата на вратата са монтирани на конзоли,
които се плъзгат по ходова щанга с помощта на
ролки. Щангата от благородна стомана се монтира на
стената.

Система плъзгащи се врати Slide Compact за врати
с 1 крило, движещи се пред стената

Система плъзгащи се врати Rotan за врати
с 1 крило, движещи се пред стената

Система плъзгащи се врати Slide Compact за врати
с 2 крила, движещи се пред стената

Система плъзгащи се врати Rotan за врати
с 2 крила, движещи се пред стената
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ИЗРЯЗАНИ ОТВОРИ / СТРАНИЧНИ ЧАСТИ / ОБЕРЛИХТИ

Изрязани отвори

Странични части
и оберлихти

С предлаганите от нас варианти на

Страничните части и оберлихтите

изрязани отвори можете да

допринасят за обливането на

превърнете избрания от Вас мотив

помещенията в светлина и така

в мечтаната, изцяло индивидуална

придават специална атмосфера.

врата. Изрязаните отвори се

Докато страничните части поставят

предлагат с остъкление по избор.

акцент върху вратите, оберлихтите
подчертават височината на
помещението. Горните панели
създават усещането за врата с
височината на помещението.
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Изрязани отвори

DIN

LA 5

LA 9

LA 10

LA 11

LA 24 в
средата

LA 27
■ НОВО

LA Pure
■ НОВО

Кръгло
остъкление

Всички мотиви от серията DesignLine Georgia, Vermont и Carolina са с остъклени горни касетъчни панели.

Странични части
(на височината на щурца)

c 1 крило, 1 странична част

c 1 крило, 2 странични части

c 2 крила, 2 странични части

c 2 крила, 1 оберлихт

c 2 крила, 2 странични части, 1 оберлихт

Оберлихти
(на височината на помещението)

1 крило, 1 горен панел,
алтернативно също и с
оберлихт
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ГАРНИТУРИ ОТ ДРЪЖКИ

Гарнитури от дръжки
за всеки вкус

Дръжки за крилни врати

Класически, модерни, с кантове или
заоблени – Hörmann предлага голям
избор от красиви и качествени дръжки
за вратите от сериите BaseLine,
ConceptLine, DesignLine и TechnicLine.

Ala
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Contra
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Senso
благородна стомана, мат с ефект "четка"
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За изключително елегантна визия на вратата всяка дръжка се предлага
като опция също и в съосния вариант Planar, както и без отвор за ключ.

Arundo
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Linea
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Dee
кръгла розетка, матова благородна стомана

Tento
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Basica 2
кръгла розетка, матова благородна стомана

Vallis
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Basica 3
кръгла розетка, матова благородна стомана

Vento
благородна стомана, мат с ефект "четка"

Luba
кръгла розетка, матова благородна стомана
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ГАРНИТУРИ ОТ ДРЪЖКИ
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Apart
кръгла розетка, матова благородна стомана

Quadriga
правоъгълна розетка, матова благородна
стомана

Linea
кръгла плоска розетка, матова благородна
стомана

Grafica
правоъгълна плоска розетка, матова благородна
стомана

Linea
правоъгълна плоска розетка, матова благородна
стомана

Indra
кръгла розетка, матова / полирана благородна
стомана

Dee
правоъгълна плоска розетка, матова благородна
стомана

Selecta
кръгла розетка, матова / полирана благородна
стомана

Изобразените дръжки се предлагат
по избор в следните варианти:

Linea
кръгла плоска розетка, полирана благородна
стомана

гарнитура за секретен патрон

Lilet
кръгла розетка, полирана благородна стомана,
дръжка бял порцелан

гарнитура за обикновен патрон

WC гарнитура

гарнитура от дръжка и топка,
за секретен патрон
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ДРЪЖКИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ / ОБКОВ ЗА ИЗЦЯЛО ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ

Красиви и атрактивни
дръжки за врати
Придайте индивидуалност на Вашата
плъзгаща се врата с дръжка по Ваш
вкус. Както за стъклените, така и за
дървените врати ще Ви предложим
дръжката, която ще придаде изискан
завършек на визията на Вашата
плъзгаща се врата.

Дръжки за плъзгащи се врати
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дръжка тип мида,
квадратна, затворена,
матова благородна
стомана (за стъклени
врати)

дръжка тип мида, овална,
матова благородна
стомана
(за дървени врати)

дръжка тип мида, кръгла,
матова благородна
стомана
(за дървени врати)

дръжка тип мида,
квадратна, матова
благородна стомана
(за дървени врати)

дръжка тип мида, кръгла,
затворена, матова
благородна стомана
(за стъклени врати)

комплект дръжка под
формата на щанга Basic,
обла, Ø 25 мм, дължина
400 мм, матова
благородна стомана

комплект дръжка под
формата на щанга Basic,
правоъгълна, дължина
500 мм, матова
благородна стомана

комплект дръжка под
формата на щанга Combi,
с плоска дръжка от
едната страна, дължина
400 мм, матова
благородна стомана

При движещи се в стената плъзгащи се врати
прибиращата се дръжка позволява плътно скриване на
платното в стената. Дръжката изскача при натискане и
можете да затворите вратата.

Обков за изцяло
остъклени врати
При изцяло остъклените врати можете
да изберете между заоблен и

Linea

правоъгълен комплект обков, който да
комбинирате с избрана между осем
варианта красива дръжка от благородна
стомана . Всеки модел получавате във

Basica 3

вариант със и без заключване.

Bellis

Dee

Grafica

Комплект обков Aronda

Quadriga

Apart

Комплект обков Purista

Nala
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ПОВЪРХНОСТИ

Duradecor

Максимално
удароустойчива
повърхност

висока удароустойчивост

• 48 % по-добра удароустойчивост
спрямо средната при тестваните
повърхности CPL на други
производители
• хигиенична и лесна за почистване
• до голяма степен антистатична
и неизбеляваща
• устойчива на високи температури,
много устойчива на износване
• нечувствителна към въздействията
на обичайните домакински течности,
пасти и т.н.

Защита на
кантовете 4Protect

Бяла боя
RAL 9016

Светло сиво
RAL 7035

Шагреново бяло

Шагреново светло
сиво

Бял ясен

Италианска акация

Канадски клен

Френски бук

ЗАЩИТА НА КАНТОВЕТЕ

Нашите дървени интериорни врати с
прави кантове или без фалц и
повърхностите Duradecor бяла боя,
светло сиво и антрацитно сиво са
стандартно снабдени с
висококачествената защита на кантовете
4Protect. Четворната защита на кантовете
впечатлява с очевидни предимства:
1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу износване
при триене
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Перфектна визия без фуги, т.е. няма
забележими фуги за най-високи
изисквания към визията.
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Duradecor с релеф

Сив дъб
(също и напречна
шарка)

Избелен дъб
(също и напречна
шарка)

Див дъб
(също и напречна
шарка)

Необработен дъб
(също и напречна
шарка)

Тъмен дъб

Испански дъб
(също и напречна
шарка)

Орех

Осолен дъб с
ефект "четка"

Пиния с ефект
"четка"
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ПОВЪРХНОСТИ

Мат, гланц, със светлосенки
Матова повърхност
• кадифено мека на допир
• повърхност Duradecor с максимална
удароустойчивост
• защита на кантовете 4Protect
• Anti-Finger-Print за по-малко пръстови
отпечатъци и замърсявания
• позволява рисуване с тебешир

Гланцова повърхност
• огледален блясък
• екстремно гладка повърхност
• устойчива на износване

Повърхност със светлосенки
• релефната структура създава
естествена игра на цветовете
• повърхност Duradecor с максимална
удароустойчивост

Защита на
кантовете 4Protect

Мат бяло
RAL 9016

Светло сиво мат
RAL 7035

Антрацитно сиво
мат
RAL 7016

Гланц бяло
RAL 9016

Светло сиво гланц
RAL 7035

Антрацитно сиво
гланц
RAL 7016

Бяло със
светлосенки
RAL 9016

Светло сиво със
светлосенки
RAL 7035

Антрацитно сиво
със светлосенки
RAL 7016

ЗАЩИТА НА КАНТОВЕТЕ

Нашите дървени интериорни врати
ConceptLine с прави кантове и
повърхността мат са стандартно
снабдени с висококачествената защита
на кантовете 4Protect. Четворната защита
на кантовете впечатлява с очевидни
предимства:
1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу износване
при триене
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Перфектна визия без фуги, т.е. няма
забележими фуги за най-високи
изисквания към визията.
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Боя
Убедете се във високото качество на
боядисаната повърхност Hörmann:
• равнинна повърхност
• плътна и брилянтна боя
• боядисване върху бяла основна
плоча Duradecor
• по желание в желания от Вас цвят
по RAL

Естествен
фурнир
Всеки от нашите естествени фурнири е
уникален, точно както и всяко едно
дърво:
• от висококачествена ценна дървесина
• безопасен за околната среда лак
защитава трайно повърхността
• естествена шарка
• непроменливо качество

Бяло
RAL 9016

Чисто бяло
RAL 9010

Клен

Светло сиво
RAL 7035

Антрацитно сиво
RAL 7016

Избелен дъб

Бук

81

КОНСТРУКЦИЯ НА ВРАТАТА И КАСАТА

Високо качество за високи изисквания
Красива визия благодарение
на прецизни и лесни за монтаж
ъглови връзки
Пълнежна дъска
• завинтени ъглови съединения,
свързани с пълнежната дъска
• добро допълнително регулиране
• добра силова връзка
Облицовка
• изцяло метални винтови съединения
• отлична силова връзка
• директно разпределение на натиска
върху свързващите повърхности
• без видими отвори в облицовката

Голяма формоустойчивост
благодарение на здравата
конструкция на касата
• пълнежна дъска с дебелина 25 мм
• пълнежна дъска с повърхност
Duradecor
• насрещна страна с меламиново
покритие
• облицовки от MDF

Трайно тихо затваряне
благодарение на
висококачествено уплътнение
• двукамерна система
• чисто прилепване към платното
• добри изолационни свойства

По-голяма сигурност
благодарение на устойчива
стандартна крепежна планка
•
•
•
•
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подвижна подложка
завинтване в шест точки
двукратно заключване
доставят се комплекти за
преоборудване

Без увисване на вратата благодарение
на стабилно гнездо за пантата
• товароносимост 80 кг.
• усилен със стъклени влакна полиамид
• завинтване в пълнежната дъска в четири
точки
• втулки до предния кант на облицовката
• за дървени и изцяло остъклени врати

Голяма стабилност благодарение
на платно с усилена рамка
• интериорни врати с 80 мм усилване на
рамката
• от страната на пантите и от страната на
бравата

Красив заоблен кант благодарение на
висококачествения основен материал

Здрав прав кант
благодарение на
защитата на кантовете
4Protect

ЗАЩИТА НА КАНТОВЕТЕ

•
•
•
•

голяма устойчивост на удар
голяма устойчивост на износване
голяма устойчивост на надраскване
перфектна визия без фуги, т.е. за разлика
от стандартните врати висококачествената
визия на вратата
не се нарушава от
видима фуга
• стандартно включено при вратите с фалц
и прави кантове или вратите без фалц с
повърхност Duradecor бяла боя, светло
сиво, антрацит

Модерен цвят
• в стандартния цвят бяла боя RAL 9016

Здрава повърхност
• изключително устойчива на
удар, нечувствителна на
драскотини
висока удароустойчивост
• устойчива на светлина и
високи температури
• благодарение на повърхността
Duradecor
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Мотиви врати
BaseLine

ConceptLine

DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine DesignLine
Steel
Plain
Stripe
Groove
Inlay
Rail
Georgia
Carolina
Virginia

●

–

●

●

○

–

–

●

●

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

●

–

●

●

–

●

●

○

–

–

●

●

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

–

–

–

–

●

●

○

–

–

○

–

–

–

–

–

○

○

○

–

–

●

–

–

–

–

–

●

●

○

–

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

–

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

○

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

–

–

с фалц, прав

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

без фалц, прав

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

с фалц, прав

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

без фалц, прав

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Декори
Duradecor
с фалц, прав
с фалц,
заоблен
без фалц, прав

Duradecor с релеф
с фалц, прав
с фалц,
заоблен
без фалц, прав

Естествен фурнир
с фалц, прав
с фалц,
заоблен
без фалц, прав

Боя
с фалц, прав
с фалц,
заоблен
без фалц, прав

Гланц

Мат
с фалц, прав
с фалц,
заоблен
без фалц, прав

Със светлосенки

● = доставя се за всички декори / цветове
○ = не се доставя за всички декори / цветове

84

Вложка на платното
Вложка тип
"пчелна пита"

Ребра от
тръбно ПДЧ

Тръбно ПДЧ

Плоча от
плътно ПДЧ

Вложка тип "пчелна пита"
Вложката тип "пчелна пита" Ви предлага
стабилна форма и впечатлява със
съотношението цена-качество.
●

–

●

●

–

●

●

●

–

–

●

●

●

–

●

●

–

●

–

●

–

–

●

●

–

●

●

●

–

○

○

○

–

●

●

●

–

–

●

●

–

●

●

●

–

●

●

●

–

–

●

●

–

–

●

●

Ребра от тръбно ПДЧ
Вложката се състои от отделни ребра,
разположени оптимално едно спрямо друго.
Това прави платното особено стабилно и
издръжливо на голямо натоварване.

Тръбно ПДЧ
Непрекъснатата плоча с хоризонтални
тръбни отвори придава голяма стабилност
на платното. Тези висококачествени
интериорни врати са пригодени за още поголямо натоварване.

Плоча от плътно ПДЧ
Висококачествените масивни платна от
плътно ПДЧ предлагат най-голямата
здравина на крилото и са подходящи за
особено големи натоварвания. Вратите с
изрязани отвори се предлагат стандартно с
плоча от плътно ПДЧ.

Модели каси
–

–

●

●

–

–

●

●

–

–

●

●

–

–

●

●

–

–

●

●

Обхващаща каса със заоблени
кантове

Обхващаща каса с прави кантове

Обхващаща каса с профилиране за
DesignLine Georgia и Carolina

Блок-каса

85

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Каса
• обшивка откъм фалца
16 × 60 мм, срязана под
герунг и плътно
залепена за
пълнежната дъска По
желание 16 × 80 мм
• пълнежна дъска от
дървесно-талашитена
плоча 25 мм, обшивка
откъм фалца и
декоративна обшивка
от MDF плоча 12 мм
• декоративна обшивка
16 × 60 мм, по избор
16 × 80 мм
• регулируема спрямо
дебелината на стената
– 5 мм / + 15 мм
• изолационен профил
поставен в завода,
срязан под герунг

Вертикален разрез

➃ ➂➃ ➂

➇ ➇

OFF OFF

➁ ➀➁➆➀➅➆➄➅ ➄

4

4

13,5

13,5

25

25

60
13

13

➁ ➀➁➆➀➅➆➄➅ ➄

4

4

13,5

13,5

➂ ➂

Модулен размер височина

1875

2000

2125

2250
2255

1880

2005

2130

с фалц

1860

1985

2110

2235

без фалц

1847

1972

2097

2222

Отвор в стената
Външни размери на платното

5

5

5

OFF OFF
5

25

25

➇ ➇

60

без фалц

60

с фалц

60

Платно
• дебелина прибл. 40 мм
(при TechnicLine
дебелина прибл. 46 мм)
• рамкова конструкция от
плътна
дървесина / дървен
материал с
допълнително усилване
на рамката, възможно
скъсяване отдолу до
25 мм
• Пи вратите с 2 крила: с
насрещен фалц*
• климатичен клас I (при
TechnicLine климатичен
клас III) група
натоварване N до S (в
зависимост от модела)
• готово за окачване
съгласно DIN 18101
• подходящо за дървени
обхващащи каси или
стандартни стоманени
каси

1847

1972

2097

2222

Размери на светлия отвор за
преминаване

1843

1968

2093

2218

Размери на фалца на касата

1856

1981

2106

2231

Външни размери на пълнежната
дъска

1868

1993

2118

2243

Външни размери на обшивката
при 60 мм обшивка
(при 80 мм обшивка + 20 мм)

1916

2041

2166

2291

Размери на фалца на платното

Модели каси
A

C

B

A: Декоративна
обшивка
B: Обшивка на
фалца
C: Пълнежна
дъска

Дървена каса,
права

Дървена каса,
заоблена

Стоманена каса
VarioFix
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* При мотивите Carolina с лайсна за покриване на централната фуга
Всички размери са в мм

0

Хоризонтален разрез – с 1 крило
с фалц
60

13

60

60

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

13

13

без фалц

➇

➇

60

3,5
13

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

13

13

Модулен размер - ширина

25

25

13
13,5

13,5

3,5

3,5

➂

➂

13

750

875

1000

1125

1250
1260

635

760

885

1010

1135

с фалц

610

735

860

985

1110

1235

без фалц

584

709

834

959

1084

1209

584

709

834

959

1084

1209

Размери на светлия отвор за
преминаване

564

689

814

939

1064

1189

Размери на фалца на касата

591

716

841

966

1091

1216

Външни размери на пълнежната дъска

614

739

864

989

1114

1239

Външни размери на обшивката

711

836

961

1086

1211

1336

Размери на фалца на платното

Хоризонтален разрез – с 2 крила
с фалц

без фалц
➇

60

➇

➇
60

60

60

60

➇

60

60

25

13

➁
➀
➆
➅
➄

13

25

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

25
13
13

13,5

13

13

➁
➀
➆
➅
➄

13

3

3
13

➈

➈

13

3
13

➉

3

13,5

➉

13

13,5

13,5

3
13

60

25

13

3
3

3

3

13

➈

➈

13

3
13

➉

➉

3

3

1250

1375

1500

1750

1875

2000

2250

2500

Отвор в стената

1260

1385

1510

1760

1885

2010

2260

2510

Размери на светлия отвор за преминаване

1176

1301

1426

1676

1801

1926

2176

2426

Размери на фалца на касата

1203

1328

1453

1703

1828

1953

2203

2453

Външни размери на пълнежната дъска

1226

1351

1476

1726

1851

1976

2226

2476

Външни размери на обшивката

1323

1448

1573

1823

1948

2073

2323

2573

Външни размери на платното
Подвижно крило

с фалц

610

735

735

860

985

985

1110

1235

без фалц

597

722

722

847

972

972

1097

1222

Външни размери на платното
Неподвижно крило с лайсна за покриване на
централната фуга*

с фалц

610

610

735

860

860

985

1110

1235

без фалц

597

597

722

847

847

972

1097

1222

Външни размери на платното
Неподвижно крило с насрещен фалц

с фалц

623

623

748

873

873

998

1123

1248

без фалц

610

610

735

860

860

985

1110

1235

Модулен размер - ширина

* Само при мотивите Carolina
Всички размери са в мм

6

60

625

Отвор в стената
Външни размери на платното

13,5

13,5

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

13

13

13,5

13,5

60

60

25

25

➃
➂

➃
➂

➇

➇

60

60
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Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, САЩ

Shakti Hörmann Ltd., Индия

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann

ГАРАЖНИ BРАТИ

предлага всички важни конструктивни елементи от един производител.

АВТОМАТИКА

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за
пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както

TOВАРO – РАЗТОВАРНА
ТЕХНИКА

и присъствието ни в САЩ и Азия, Hörmann е Вашият силен международен

ВРАTИ

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

КАСИ
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