
 
 

   

 
 

   

Надійні німецькі ворота і двері
Тепло та краса у вашій оселі
Акційні пропозиції від Hörmann 
у офіційних представників в усіх регіонах України

Гаражні
ворота

від  22  000  грн.*

Вхідні
двері

від  29  000  грн.*



Додатковий пакет
RC 2 обладнання захисту  
воріт від зламу
• сертифіковано відповідно  

до DIN/TS 18194

Якість Hörmann
Made in Germany

Гаражні секційні ворота  
RenoMatic
• Двостінні утеплені секції 

товщиною 42 мм для ефективної 
теплоізоляції, стабільності та 
безшумного руху

• Внутрішня поверхня всіх воріт  
з оцинкованої сталі сріблястого 
кольору, вкрита захисним лаком

Привод гаражних воріт  
ProMatic 4
• з сучасною технологією 

кодування радіосигналу BiSecur  
і додатковою функцією 
провітрювання гаража

• 10 вбудованих LED-ламп для 
освітлення гаража

• вкл. один пульт HSE 4 BS  
з кільцем для ключів

RC 2
сертифікована 

безпека

Від 

5 250 грн.**

 
 
 
 

 

Привод гаражних воріт  
ProLift 700
• надійна радіочастота 433 МГц

• сертифіковано в поєднанні з 
гаражними воротами Hörmann  
за стандартом ЄС 13241-1

• вкл. два 2-канальні пульти ДУ  
з кільцем для ключів

Докладніше на сайті www.hormann.ua

*  Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри
  продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена
  у разі перевищення офіційного курсу НБУ 33 грн. / 1 євро.
  Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні,
  які беруть участь в акції.
**  Націнка до вартості акційних воріт.
Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від
натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст
інформації та ціни на продукцію.



Decocolor  
Темний дуб

Decocolor  
Нічний дуб

RAL 9006,  
Білий алюміній

RAL 9007,  
Сірий алюміній

CH 703,  
Антрацит металік

RAL 7016,  
Сірий антрацит

RAL 8028,  
Коричневий

Decocolor  
Золотий дуб

RAL 9016,  
Білий колір

Поверхня Woodgrain  
на воротах із М-гофрами
відрізняється точним 
відображенням зрізу 
деревини і високою 
стійкістю (рис. ліворуч у 
білому кольорі RAL 9016)

RenoMatic, М-гофр  
Woodgrain / Decocolor

Фарбована поверхня 
Decocolor приваблює 
подібністю до 
натуральної деревини  
у трьох виконаннях  
(рис. ліворуч фарбована 
поверхня під „золотий 
дуб“)

 
  

   

„Безпечні для довкілля  
ворота і двері бережуть природу  

та майбутнє наших дітей“

Акційні  
розміри

вкл. гарнітур 
ручок

вкл. привод 
ProLift

Акційні  
розміри

вкл. гарнітур 
ручок

вкл. привод 
ProLift

Акційні  
розміри

вкл. гарнітур 
ручок

вкл. привод 
ProLift

2500 × 2125 мм   3000 × 2250 мм   4000 × 2250 мм   

2500 × 2250 мм   3000 × 2500 мм   4000 × 2500 мм   

2500 × 2500 мм   3000 × 3000 мм   5000 × 2125 мм,
5000 × 2250 мм

  
2750 × 2125 мм   3500 × 2125 мм,

3500 × 2250 мм
  

2750 × 2250 мм   5000 × 2500 мм   

2750 × 2500 мм   3500 × 2500 мм   

3000 × 2125 мм   4000 × 2125 мм   
** Ціна за ворота з приводом SupraMatic E 4

• до воріт RenoMatic 
Woodgrain / 
Decocolor, M-гофр 

• полотно 42 мм, 
блочна коробка 

• ручка з овальною 
розеткою, 
пластмаса

• відкривання 
всередину

  

Бічні двері

від  21  500  грн.*

  RenoMatic, М-гофр
Woodgrain  /  Decocolor

від  22  000  грн.*

22  000 грн.*

 23 300 грн.*

26 800 грн.*

27 200 грн.*

28  700 грн.*

28 700 грн.*

29 200 грн.*

30 900 грн.*

37 500 грн.*

32 400 грн.*

34 000 грн.*

35 100 грн.*

35 100 грн.*

40 300 грн.*

40 300 грн.*

46 200 грн.*

29 600 грн.*

32 000 грн.*

35 100 грн.*

34 000 грн.*

35 700 грн.*

39 550 грн.*

36 250 грн.*

24 000 грн.*

37 700 грн.*

41 600 грн.*

48 050 грн.*

39 550 грн.*

42 150 грн.*

42 150 грн.*

42 150 грн.*

48 050 грн.*

56 600 грн.**

62 800 грн.**



CH 9016 Matt deluxe,  
Білий колір

CH 8028 Matt deluxe,  
Коричневий

Decocolor  
Золотий дуб

Decocolor  
Темний дуб

Decocolor  
Нічний дуб

CH 703 Matt deluxe,  
Антрацит металік

CH 7016 Matt deluxe,  
Сірий антрацит

CH 9006 Matt deluxe,  
Білий алюміній

CH 9007 Matt deluxe,  
Сірий алюміній

 
  

   

  

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

2500 × 2125 мм  3000 × 2500 мм  5000 × 2125 мм, 
5000 × 2250 мм  

2500 × 2250 мм  3000 × 3000 мм  

2500 × 2500 мм  3500 × 2125 мм, 
3500 × 2250 мм  

5000 × 2500 мм  

2750 × 2125 мм  

2750 × 2250 мм  3500 × 2500 мм, 
4000 × 2125 мм, 
4000 × 2250 мм

 2750 × 2500 мм  

3000 × 2125 мм  

3000 × 2250 мм  4000 × 2500 мм  

** Ціна за ворота з приводом 
SupraMatic E 4

Гладка поверхня Planar 
для воріт із L-гофрами, в 
6 ексклюзивних кольорах 
Hörmann Matt deluxe має 
назвичайно елегантний 
вигляд (рис. ліворуч у 
кольорі CH 703 Matt  
deluxe, антрицит металік)

RenoMatic, L-гофр  
Planar / Decocolor

Фарбована поверхня 
Decocolor приваблює 
подібністю до 
натуральної деревини  
у трьох виконаннях  
(рис. ліворуч фарбована 
поверхня під „золотий 
дуб“)

„Елегантні трендові кольори  
Matt Deluxe чудово пасують до дизайну 

нашого будинку“

• до воріт RenoMatic 
Planar / Decocolor, 
L-гофр

• полотно 42 мм, 
блочна коробка 

• ручка з овальною 
розеткою, 
пластмаса

• відкривання 
всередину

  

Бічні двері

від  25  500  грн.*

*  Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 33 грн. / 1 євро.
  Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.
Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.

RenoMatic, L-гофр
  Planar  /  Decocolor

від  37  000  грн.*

 37000 грн.*

 39 200 грн.*

43 250 грн.*

40 700 грн.*

42 200 грн.*

46 200 грн.*

42 900 грн.*

44 350 грн.*

48 000 грн.*

55 450 грн.*

46 600 грн.*

49 500 грн.*

55 450 грн.*

62 900 грн.**

70 250 грн.**



Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

 

   

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

Акційні  
розміри

вкл. привод 
ProMatic 4

2500 × 2125 мм  3000 × 2500 мм  5000 × 2125 мм, 
5000 × 2250 мм  

2500 × 2250 мм  3000 × 3000 мм  

2500 × 2500 мм  3500 × 2125 мм, 
3500 × 2250 мм  

5000 × 2500 мм  

2750 × 2125 мм  

2750 × 2250 мм  3500 × 2500 мм, 
4000 × 2125 мм, 
4000 × 2250 мм

 2750 × 2500 мм  

3000 × 2125 мм  

3000 × 2250 мм  4000 × 2500 мм  

** Ціна за ворота з приводом 
SupraMatic E 4

• до воріт RenoMatic 
Duragrain, L-гофр

• полотно 42 мм, 
блочна коробка 

• ручка з овальною 
розеткою, 
пластмаса

• відкривання 
всередину

Гладка поверхня 
Duragrain у 8 сучасних 
кольорах гарантує гарний 
вигляд воріт на довгі роки. 
(рис. ліворуч у кольорі 
Diamond Stone)

RenoMatic, L-гофр  
Duragrain

Фінішне покриття 
нанесене надзвичайно 
щільним лаком, що 
робить поверхню воріт 
нечутливою до подряпин 
і бруду.

„Нам подобається надійність, тому ми 
обрали ворота з поверхнею, що особливо 

стійка до подряпин та забруднень“

  

Бічні двері

від  29 000  грн.*

RenoMatic, L-гофр
  Duragrain

від  44 350  
грн.*

44 350 грн.*

46 200 грн.*

49 900 грн.*

48 000 грн.*

49 500 грн.*

54 000 грн.*

51 750 грн.*

52 700 грн.*

 57 300 грн.*

66 500 грн.*

 56 200 грн.*

60 250 грн.*

68 400 грн.*

77 600 грн.**

88 700 грн.**



Приводи гаражних воріт ProMatic 4 SupraMatic E 

Приймач Bluetooth для управління  
зі смартфона

опція за надбавку до ціни  
(HET-BLE)

інтегрований, з функцією 
відключення

Кількість відкривань в день / годину 25 / 10 25 / 10
Тягове і підйомне зусилля 600 N 650 N
Пікове зусилля 750 N 800 N
Швидкість відкривання макс. 20 см/с 25 см/с***
Освітлення 10 LED 20 LED

* Надбавка до ціни акційних воріт RenoMatic за заміну привода ProMatic 4 на SupraMatic E. 
** у порівнянні з приводом ProMatic 3.
*** у порівнянні з гаражними секційними воротами площею до 7,5 м², при більшій площі до 22 см/с.

Серійно з приймачем Bluetooth для 
управління воротами зі смартфону 
через додаток Hörmann BlueSecur

Привод гаражних воріт
SupraMatic E

Надбавка 4 375 грн.*

Привод гаражних воріт SupraMatic E
• на 75 % вища швидкість відкривання**, 

до 25 см/с***

• „розумне“ управління через додаток 
BlueSecur

• режим провітрювання гаражу

• вбудовані LED-лампи

• економне енергоспоживання,  
в режимі очікування менше 1 Ватт



Радіомодуль Hörmann homee
• Базовий кубик Hörmann homee 

з радіосистемою BiSecur для 
управління пристроями через 
домашню мережу або Інтернет;

• прості налаштування у кілька кроків;

• комфортне управління через додаток  
або голосового асистента;

• корисні функції, зручні сценарії, просте 
управління кількома пристроям за 
допомогою однієї команди.

Приводи 
гаражних воріт

Приводи в‘їзних 
воріт

Приводи дверей Замки

Безпека  
(напр. камери)

Радіоприймачі Енергозбереження 
(напр. термостати)

Комфорт  
(напр. освітлення)

Більше інформації про кубик Hörmann homee та 
застосунки на www.hormann.ua

Система „Розумний дім“  
Радіомодуль  

Hörmann homee

7 700 грн.*

  *  Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ в усіх дилерів Hörmann в Україні.
  Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 33 грн. / 1 євро.



4 акційні декори

Вхідні двері Thermo65
• Полотно зі сталі товщиною 65 мм,  

коробка з алюмінію 80 мм

• Висока теплоізоляція UD до  
0,87 Вт/(м²·K)**

• Акційні розміри дверей:  
до 1250 x 2250 мм

Вхідні двері  
Thermo65

6 акційних кольорів  
за одну ціну

Мотив 015 Мотив 515Мотив 010

Мотив 810S

Мотив 750F

Мотив 900SМотив 700S

Мотив 700A

RAL 9016, білий колір

Decograin Золотий дуб

Decograin Темний дуб

Decograin Нічний дуб

Decograin Титан металік
(лише для мотивів 700А та 750F)

 

   

 

   

Акційні двері Thermo65 можна 
замовити у кольорах Hörmann Matt 
Deluxe, відповідних до кольору воріт 
RenoMatic (див. на стор. 4). 

RC 2
сертифікована 

безпека

RAL 7016, cірий антрацит

RAL 8028, коричневий

RAL 9006, білий алюміній

CH 703, антрацит металік

CH 907, сірий алюміній

  

Красива ручка визначає акценти:  
оберіть ручку-штангу або нажимну ручку

Гарнітур
нажимних ручок
ES 0 / ES 1

Гарнітур ручок ES 0 / ES
1 із зовнішньою круглою
ручкою-кнопкою

Thermo65
без засклення

від  49700  грн.*

Thermo65
із заскленням

від  59900  грн.*

Надбавка від

5  400  грн.***



Вхідні двері ISOPRO
• Полотно зі сталі товщиною 65 мм,  

коробка з алюмінію 60,5 мм 

• Теплоізоляція UD до 0,88 Вт/(м²·K)**

• Нажимна ручка з розеткою або ручка-штанга

• Акційні розміри дверей:  
1000 х 2100 мм, 1100 х 2100 мм,  
1150 х 2200 мм

• Полотно зі сталі товщиною 
46 мм, коробка з алюмінію 
60,5 мм

• Теплоізоляція UD до  
1,1 Вт/(м²·K)**

• Нажимна ручка або кругла 
ручка

• Акційні розміри дверей:  
до 1250 x 2250 мм

Вхідні двері ISOPRO

Двері для другого 
входу в будинок  
Edition TPS 010

6 акційних кольорів ISOPRO 
та Edition TPS 10 за однією 
ціною 

Edition TPS 010

RAL 9016, білий колір

 

   

 

   

   

RAL 9007, сірий алюміній

RAL 7016, cірий антрацит

RAL 8028, коричневий

RAL 9006, білий алюміній

CH 703, антрацит металік

CH 907, сірий алюміній

Мотив IP 700N Мотив IP 780SМотив IP 770S

Мотив IP 010 Мотив IP 015 Мотив IP 410S

3 акційні декори ISOPRO

 

 
  

Decograin Золотий дуб

Decograin Темний дуб

Decograin Нічний дуб

  

ISOPRO
без засклення

від  36  100  грн.*

ISOPRO
із заскленням

від  42  100  грн.*

Edition TPS 010
без засклення

від  29  000  грн.*

*  Рекомендована ціна вкл. ПДВ на акційні розміри продукції без замірів та монтажу.
  Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 33 грн. / 1 євро.
**  Вказане значення розповсюджується на двері без засклення 1230 х 2180 мм.
***  Надбавка до ціни акційних дверей Thermo65 або ISOPRO за виконання у декорі.

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за
собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.

Надбавка від

5  800  грн.***



Якість Hörmann
Made in Germany

У наявності двері в багатьох інших 
фарбах і декорах. Запитуйте у офіційних 
партнерів Hörmann.

Більше про міжкімнатні двері на  
www.hormann.ua

Міжкімнатні дерев‘яні двері 
BaseLine у 7 акційних кольорах 
Duradecor

Білий лак RAL 9016

Світло-сірий RAL 7035

Темно-сірий RAL 7037

Білий брашовний

Білий браш горизонтальний

Дикий дуб вертикальний**

Дикий дуб, горизонтальний**

Міжкімнатні двері BaseLine / DesignLine Stripe
• Дверний блок: полотно 40 мм з високоякісного ДСП, 

дверна коробка, ручка з нержавіючої сталі, петлі;
• всі двері з отвором або без отвору під ключ;
• надстійка до пошкоджень поверхня Duradecor у  

7 кольорах / декорах (DesignLine Stripe 15 лише у 
кольорах Білий лак та Темно-сірий).

HÖCHSTE STOSSFESTIGKEIT

ЗАХИСТ КРАЇВ

Надбавка 5 075 грн.***

Додатковий пакет  
black.edition
• До акційних дверей з 

фальцем
• Ручка, петлі, штульп замка, 

накладка у кольорі Чорний 
матовий RAL 9005

Додатковий пакет  
Planar
• До акційних дверей з 

фальцем та без фальцу
• Ручка Linea Planar з  

розеткою урівень поверхні

Додатковий пакет  
black.edition
• До акційних дверей без 

фальцу
• Ручка, петлі, штульп замка, 

накладка у кольорі Чорний 
матовий RAL 9005

Акційні розміри
• Ширина: 800, 900, 1000 мм
• Висота: 2050, 2100 мм
• Товщина стіни: 100-200 мм

Надбавка 4 410 грн.*** Надбавка 2 450 грн.***



Міжкімнатні двері 
BaseLine /  
DesignLine Stripe 15

  

 
 

„Наша оселя стала більш 
затишною, і ми у захваті від 

поверхонь Duradecor.“

BaseLine
Дверний блок: полотно без фальцу, 

коробка, ручка, приховані петлі

від 13 895 грн.*

BaseLine
Дверний блок: полотно з фальцем, 

коробка, фурнітура

від 9 800 грн.*

Дерев‘яні двері  
BaseLine, полотно з 
фальцем з елегантним 
закругленим кантом

Дерев‘яні двері  
BaseLine, полотно без 
фальцу для ексклюзивного 
вигляду 

Дерев‘яні двері 
DesignLine Stripe,  
полотно з фальцем і 
прямокутним кантом, на 
полотні рел‘єфні канавки 
для вишуканого дизайну

DesignLine Stripe 15
Дверний блок: полотно з фальцем, 

коробка, фурнітура, Duradecor 
Білий лак та Світло-сірий 

від 11 900 грн.*

Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
*  Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення
  офіційного курсу НБУ 33 грн. / 1 євро.
**  без захисту канта 4Protect.
***  Надбавка до ціни акційних дерев‘яних дверей за заміну фурнітури на Додатковий пакет.



Ви можете довіритися нашим послугам

Кваліфікована 
консультація

Замір на місці Екологічний демонтаж  
та утилізація

Професійний  
монтаж

Привод відкотних воріт LineaMatic P
• Для воріт висотою до 2000 мм і шириною до 8000 мм

• Вага стулки до 500 кг. 

Привод розпашних воріт RotaMatic 2
• Для 2-стулкових воріт висотою до 2000 мм  

і шириною однієї стулки до 2500 мм

• Вага однієї стулки до 220 кг. 

Привод розпашних воріт VersaMatic 2
• Для 2-стулкових воріт висотою до 2000 мм  

і шириною однієї стулки до 2000 мм

• Вага однієї стулки до 200 кг.

Автоматика в‘їзних воріт

LineaMatic P

у комплекті пульт 
дистанційного 
керування HS 5 BS 
чорного кольору

RotaMatic 2 VersaMatic 2

Приводи відкотних  
та в‘їзних воріт 

від 13 825 грн.*


