„Производител
№ 1 в Европа на
врати за дома
и индустрията
ни убеди!“

Външна врата
без странична
част
от

2245 лв.
С монтаж

Автоматична
гаражна врата

*

от

1895 лв. *
С монтаж

Гаражна секционна врата RenoMatic
вкл. задвижване ProMatic Серия 4
• двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм
за висока степен на топлоизолация, добра стабилност
и плавен ход на вратата
• задвижване ProMatic 4 с модерна радиосистема
BiSecur и допълнителна височина на отваряне за
проветряване на гаража
• Предимства на задвижването Серия 4 в сравнение
със Серия 3: енергоспестяващо LED-осветление, до 40 %
по-бързо отваряне.

Hörmann качество
Made in Germany

обшивка на
M-линии,
Woodgrain в 6 цвята и
3 декора, включени в
акцията
от

1895 лв*
С монтаж

1 бр. дистанционно управление HSE 4 BS: с черна
структурирана повърхност, с халка за ключодържател
Опция - допълнително дистанционно + 90 лв./бр.

Повърхността Woodgrain при вратите с обшивка на

RAL 9016, бяло

M-линии се отличава с реалистичната си релефна
декорация и своята здравина. (изображение вляво
в цвят RAL 9016, бяло)

Гладката повърхност Planar за врати с обшивка на
L-линии, в 6-те ексклузивни цвята Matt deluxe на
Hörmann убеждава с фината си елегантност.
(изображение вляво в цвят CH 703
Matt deluxe, антрацит металик)

RAL 9006,
бял алуминий

RAL 9007,
сив алуминий

CH 703,
антрацит металик

RAL 7016,
антрацитно сиво

RAL 8028,
почвено кафяво

Decocolor
декор Golden Oak

Decocolor
декор Dark Oak

Decocolor
декор Night Oak

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

Всички повърхности за вратите се предлагат със
сребристо поцинковане и защитна боя от вътрешната
страна на вратата.

Размери в акцията
2375 × 2000
2500 × 2000
2500 × 2125
2500 × 2250
2750 × 2125

мм
мм
мм
мм
мм

M-линии Woodgrain
1895
1945
1945
2045
2145

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

L-линии Planar
2095
2145
2145
2245
2245

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

2750 × 2250 мм

2245 лв.

2345 лв.

3000 × 2000 мм

2245 лв.

2445 лв.

3000 × 2125 мм

2245 лв.

2445 лв.

3000 × 2250 мм

2345 лв.

2445 лв.

3000 × 2500 мм

2445 лв.

2645 лв.

Опция - външно аварийно отваряне, патрон + 69 лв.
Опция - външно аварийно отваряне, дръжка + 156 лв.

обшивка на
L-линии,
Planar в 6 цвята
и 3 декора, включени в
акцията
от

2095лв.*
С монтаж

Неподвластни на
времето и елегантни:
Гладка повърхност
Planar в цветовете
Matt deluxe
на Hörmann

CH 9016 Matt deluxe, бяло

CH 9006 Matt deluxe,
бял алуминий

CH 9007 Matt deluxe,
сив алуминий

CH 703 Matt deluxe,
антрацит металик

CH 7016 Matt deluxe,
антрацитно сиво

CH 8028 Matt deluxe,
почвено кафяво

Decocolor
декор Golden Oak

Decocolor
декор Dark Oak

Decocolor
декор Night Oak

Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.delice.bg/гаражни-врати
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 цените.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без транпорт, демонтаж и
извозване. В сила до 31.12.2020 г.

Външна врата от стомана / алуминий ISOPRO
• Висока степен на топлоизолация с
UD-стойност до 0,87 W/(m²·K)**
• Фиксиран външен размер: 1000 × 2100 мм и 1100 × 2100 мм
Без
остъкление
в 4 промоционални цвята

С
остъкление
в 4 промоционални цвята

в 3 промоционални декора

в 3 промоционални декора

С монтаж

С монтаж

2245 лв. *
2545 лв. *

2445 лв. *
2745 лв. *

Мотив IP 010

Мотив IP 015

Мотив IP 780S

Опция - електрически насрещник с функция ден/нощ + 135 лв.
Опция - отваряне навън + 120 лв.

Външна врата от стомана / алуминий
Thermo65
• Със стандартно включено защитно
оборудване срещу взлом клас RC 2
• Висока степен на топлоизолация с
UD-стойност до 0,87 W/(m²·K)**
• Размери в акцията: до 1250 × 2250 мм
(размери по поръчка, без доплащане)

RC 2

Сертифицирана
надеждност

Без
остъкление
в 4 промоционални цвята

С
остъкление
в 4 промоционални цвята

в 3 промоционални декора

в 3 промоционални декора

С монтаж

С монтаж

2745 лв. *
3045 лв. *

3345 лв. *
3645 лв. *

Мотив THP 010

Мотив THP 015

Мотив THP 515

Мотив THP 700S

Мотив THP 810S

Мотив THP 900S

Опция - електрически насрещник с функция ден/нощ + 135 лв.
Опция - отваряне навън (Отпада RC2) + 120 лв.

Алуминиева външна врата
ThermoSafe
• Със стандартно включено защитно
оборудване срещу взлом клас RC 3
• Висока степен на топлоизолация с
UD-стойност до 0,87 W/(m²·K)**
• Размери в акцията: до 1250 × 2250 мм
(по поръчка, без доплащане)

RC 3

Сертифицирана
надеждност

Без
остъкление

С
остъкление

в 7 промоционални цвята

в 7 промоционални цвята

5145 лв. *

5545 лв. *

С монтаж

С монтаж

Мотив 138

Мотив 501

Мотив 502

Мотив 503

Мотив 860

Мотив 871

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. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г.
** В зависимост от мотива и размерите на вратата, зададена стойност за мотив врата без остъкление, с размери 1230 × 2180 мм

Цветове в акцията ISOPRO / Thermo65

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

CH 703, антрацит металик

„Сега се
чувстваме в
безопасност
и защитени!“

Декори в акцията ISOPRO / Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Цветове в акцията ThermoSafe

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
Указание: При желание срещу доплащане
външните врати Thermo65 в акцията се предлагат
и в новия цвят на Hörmann Matt deluxe, цветово
идентични на вратите RenoMatic.

Иображение: Алуминиева външна врата мотив 860 ThermoSafe в цвят CH 703,
антрацит металик и предлагана като опция странична част

Hörmann качество
Made in Germany

Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.delice.bg/входни-врати

„Така живеем комфортно,
безопасно и смарт!“
Външна врата Thermo46
Motiv 010

в3
промоционални цвята

1845 лв. *

• термично разделено стоманено платно
с дебелина 46 мм запълнено с
в 3 промоционални декора
полиуретанов твърд пенопласт
• термично разделена алуминиева каса
60 мм в правоъгълно изпълнение
С монтаж
• 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
• при желание срещу доплащане може да се
достави със шпионка
• произведена по размер максимална широчина
1250 мм, максимална височина 2250 мм

2145 лв. *

Цветове в акцията Thermo46

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

RAL 8028, почвено кафяво

Декори в акцията Thermo46

Decograin Golden Oak

Красивата дръжка поставя акцент:
Изберете желаната от Вас дръжка

Decograin Dark Oak

Titan Metallic CH 703

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

Гарнитура от
дръжки
ES 0 / ES 1

Hörmann качество
Made in Germany
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. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г.

Дървена интериорна врата
• Цялостен елемент: платно с или без фалц,
каса и дръжка от благородна стомана
• Максимално устойчивата на удар повърхност
Duradecor Бяла боя RAL 9016
• Промоционални размери:
Ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
Височини: 2000, 2125 мм
• за дебелина на стената 80 мм
• срещу доплащане при дебелина на стената над 80 мм

с платно без
фалц и скрито
разположени панти

с платно
с фалц
височина 2000 мм

530лв.

*

височина 2125 мм

587лв.*
С монтаж

височина 2000 мм

780лв.*
височина 2125 мм

837лв.*
С монтаж

Само при Hörmann
Платно с фалц и елегантно
заоблени ъгли

Платно без фалц за ексклузивна
визия на вратата

Климатичен сензор HKSI
• Може да предотврати ефективно
образуването на плесен в гаража
• Контролира влажността на въздуха в гаража и
регулира вентилацията автоматично
• Само в комбинация със задвижване за
гаражни врати ProMatic 4 и SupraMatic 4,
както и SupraMatic 3 (от индекс C)

Климатичен
сензор
HKSI
от

245 лв.*

Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.hormann.bg/предложения-принадлежности

висока удароустойчивост

Изображение: Дървена интериорна врата с платно без
фалц, скрито разположени панти и повърхност Duradecor
Бяла боя RAL 9016

Врата Berry Pearl
• 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

Врата
Berry Pearl

от

Цветове в акцията

695лв*
С монтаж

RAL 9016, бяло

RAL 7016, антрацитно сиво

от

Задвижване за плъзгащи
се врати LineaMatic

Задвижване

Задвижване

LineaMatic

RotaMatic 2

930лв*

С монтаж
Без зъбни рейки

• 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
Допълнително: Полимерни зъбни рейки с метално ядро - 34 лв/м

от

Задвижване за еднокрили
или двукрили врати RotaMatic 2

1445лв*
С монтаж

• 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
Задвижвания за портални врати вкл. дистанционно
управление HS 5 BS с черна структурирана повърхност

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 цените.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. монтаж, 20 % ДДС за размерите в акцията. Без размери по поръчка, транспорт,
демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2020 г. при всички участващи в акцията търговци.

RAL 8028, почвено кафяво

Можете да разчитате на нашите услуги
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Съвети от
квалифицирани
специалисти

„Автоматика Делис” ЕООД
ул. Хрищенско шосе №1
6000 Стара Загора
тел. 042 – 63 60 61
e-mail: office@delice.bg

www.delice.bg

Вземане на
размери на
място

Компетентен
монтаж

