
ултимейт TMултимейт MegaView ултимейт BB24 TMултимейт VarioFlex

алуминиева 
рамка
за монтаж без  
пробиване

бяла 12,50 лв/л.м. (2 х шир + 2 х вис) -

кафява 13,50 лв/л.м. (2 х шир + 2 х вис) -

сива 13,50 лв/л.м. (2 х шир + 2 х вис) -
Perfect Fit®

зл. дъб 25,50 лв/л.м. (2 х шир + 2 х вис) -

 ултимейт MegaView™ – една от иновациите на Hunter Douglas® е патентованата техника на MegaView™ 
с по-голяма (двойна) дистанция между ламелите за повече дневна светлина и видимост. MegaView™ затваря 
ламелите по същия начин, както стандартните хоризонтални щори, но при отваряне ламелите приплъзват и 
„залепват“ една до друга. Могат да се комбинират два различни цвята ламели (посочва се кой цвят е отгоре и кой 
отдолу). Остойностява се по цената на по-скъпата ламела.
 ултимейт BB24 – щората се движи като плисе модел BB 24 – и двата профила са подвижни. Механизмът за 
завъртане на ламелите е вграден в профила. Дръжката за завъртане е бяла или сива.
 VarioFlexTM – две секции в една щора, които работят независимо - първо се затваря горната секция, докато 
долната остава отворена. Така се постига максимален контрол върху слънчевите отблясъци и видимостта. При 
продължаване на завъртането се затваря и долната секция ламели. Височината на секцията се определя от Вас.

ултимейт
ултимейт 

MegaView™
ултимейт BB24

TMVarioFlex

ламела 25 мм, 0.21 мм

цветове – код 0150, 4459, 7010 и 7113 44,90 лв/м² 49,90 лв/м² 84,50 лв/м²

лакиран фладер – код от 991 до 998 51,90 лв/м² 58,90 лв/м² 97,90 лв/м²

цветове - код 7327, 7332, 7333, 7346, 7418 и 8595 63,90 лв/м² 69,90 лв/м² 99,90 лв/м²

перфорирани – код 0150Р, 4459Р и 7010Р 63,90 лв/м² 69,90 лв/м² 99,90 лв/м²
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размери на монтажни скоби - 18,  20,  22,  24,  30  и  38 мм

модели
ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
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Цените са в лева с ДДС

допълнителни условия ултимейт
ултимейт ултимейт

TMMegaView BB24

минимална / максимална ширина (см) 32 / 330 смпри монтаж на мотор - мин. 53 см 38 / 270 см 27 / 150 см

минимална / максимална височина (см) 20 / 300 см 20 / 300 см 20 / 250 см

максимална площ на щората (м²) 6,00 м² 4,00 м² 2,00 м²

щора с квадратура под 0,5 м² се остойностява за 0,5 м²

екстри ултимейт
ултимейт ултимейт

TMMegaView BB24

коефициентщори с неправилни форми 1,5 - -

коефициентщори с допълнително странично водене 1,5 1,5 -

коефициентизработка на шарени щори (черга) 2,0 2,0 2,0

електрозадвижване с жично управление
349,00 лв/бр

регулира ъгъла на завъртане на ламелите, вдигане, спускане
- -

електрозадвижване с дистанционно управление
545,00 лв/бр

регулира ъгъла на завъртане на ламелите, вдигане, спускане
- -

фиксиране на щората

фиксатор
код Ф

ултимейт 

текстилна корда

2,00 лв/щора
MegaView™

текстилна корда
4,50 лв/щора

найлонова корда

код СВ1

4,50 лв/щора
найлонова корда

стоманена корда стоманена корда5,50 лв/щора 5,50 лв/щора

странично водене
с „Г” метална планка

странично водене
с „PVC”планка код СВ2

дистанционни и автоматика - от страниците с автоматизация за външни хоризонтални щори

модели
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цвят профили и окомплектовка ултимейт щори

бял
0150

светлолилав
0351

светлосин
2358

син
2652

зелен
3590

резеда
3750

брюле
4190

ванилия
4451

слонова кост
4459

пясъчно
кафяв
4757

бежов
4791

праскова
сив

5990
(RAL 3012)

7010

сребрист керемиден
7113

(RAL 7038)
9223

(RAL 8004)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение

модели
цветове профили
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