
Міжкімнатні дерев’яні двері  
BaseLine Duradecor
• Двері в комплекті: полотно 40 мм з високоякісного  

ДСП, поверхня Duradecor має високу волого-та  
зносостійкість, коробка з добору 25 мм, облицювання  
з МДФ, 2-камерний ущільнювач, стильна ручка Linea  
з нержавіючої сталі

• Надстійка до пошкоджень поверхня Duradecor  
у кольорах: білий лак RAL 9016, сірий лак RAL 7035,  
декор сірий дуб

• Акційні розміри:  
- 800 / 900 x 2050 / 2100 мм  
 товщина стіни 100-140 мм  
за ціною 7 400 грн.* 
- 800 / 900 x 2050 / 2100 мм  
 товщина стіни 150-200 мм  
за ціною 7 840 грн.*

На малюнку: міжкімнатні дерев‘яні двері BaseLine  
в кольорі білий лак RAL 9016

Лише у Hörmann
HÖCHSTE STOSSFESTIGKEIT

Сталеві внутрішні двері ZK  
для спеціальних приміщень

• Стабільне дверне полотно та коробка  
полотно товщиною 40 мм з оцинкованого сталевого  
листа 0,6 мм та щільного сотового заповнювача;  
коробка з оцинкованої сталі

• Фурнітура у комплекті  
стильна нажимна ручка Linea з нержавіючої сталі з 
«барашком» або під профільний циліндр,  
блискучі оцинковані завіси, якісний ущільнювач

• Поверхня дверей  
полотна та коробка ґрунтовані порошковим способом  
у білий колір подібно до RAL 9016. Гладку шовковисто-матову 
поверхню можна пофарбувати у потрібний колір

• Призначені для використання у таких приміщеннях:  
підвали, мансарди, технічні та офісні приміщення, приміщення 
з підвищеною вологістю або як звичайні міжкімнатні двері

• Розумна ціна - прекрасне співвідношення ціни і якості
• Розміри по акції: 

800 / 900 x 2000 мм за ціною 6 440 грн.* 
1000 x 2000 мм за ціною 7 000 грн.*

• Відмінні технічні якості  
- Клас механічного навантаження – S 
- Теплоізоляція UD = 2,1 Вт/(м²∙K) 
- Звукоізоляція до 20-25 дБ 
- Кліматичний клас ІІІ

Дерев‘яні двері 
BaseLine

7 400 грн.*від

Внутрішні двері  
ZK

6 440 грн.*від

Акційні фарби

Duradecor, лак, RAL 9016, білий Duradecor, лак, RAL 7035, світло-сірий Duradecor, сірий дуб

Стильна ручка Linea з нержавіючої 
сталі, матова для міжкімнатних 
дверей BaseLine або ZK.

Полотно з фальцем з елегантними 
заокругленими кутами

Більше інформації на сайті www.hormann.ua


