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От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,

с впечатляваща гама от 104 модела в 1 180 цвята.
Ние предлагаме атрактивни решения

за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.

Камакс
е вашият надежден партньор

ПРОДУКТОВ 
& ЦЕНОВИ
КАТАЛОГ

2019/20

Продуктите в този каталог са представени 
с илюстративни изображения,

които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,

които се заплащат допълнително.

гаранция

36
месеца
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PARÀ - качество, иновации и креативност от 1921 г.
PARÀ GROUP е трето поколение семейна компания от Милано, Италия. Със своите 6 завода, представителства 

в 78 страни на 5 -те континента и над 3 000 партньора тя е световен лидер в производството на текстил. Произвежда 
платове с изключителни естетически и технически качества, използвани за защита от слънцето, вътрешна и външна ме-
белировка и мореплаването. Специалната технология на производство на платовете и строгият контрол на качеството 
на всички технологични етапи са превърнали PARÀ в синоним на високо качество по целия свят.

PARÀ GROUP инвестира непрекъснато в иновации и опазване на околната среда. Заводите на компанията са 
оборудвани с пречиствателни станции за вода, в тях се използва слънчева енергия, а употребата на вредни химикали 
при обработката на текстила е сведена до минимум.

Tempotest® е търговската марка на платовете за външна слънцезащита от PARÀ.

Защо Камакс избра PARÀ
Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 
цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е 
станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна укра-
са на Белия дом. 

Tempotest®: 100% качество, 100% стил
UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която 

достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, 
те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват 
еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания 
по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни 
мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да 
филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: 
ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината 
и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да 
филтрира повече от 94% от UV радиацията.
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TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане
на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство
и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въз-
действие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана
от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да
проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство
за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави
еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та
години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доста-
вят плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим
клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.

Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в 
нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и 
развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, дове-
доха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на 
платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроникваемостта, 
правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: платът 
Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви 
лъчи.

Високото качество на плата Tempotest® е постигнато 
благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и 
развитие, което винаги движи компанията напред.

Tempotest Visualizer е новото приложение за таблети и смартфони, което позволява 
чрез технологията на виртуалната реалност да изберете модела и идеалния плат за сенник 
директно върху стените на дома Ви. Tempotest Visualizer предлага тази възможност в три лесни 
стъпки:

1. Направете снимка на Вашия дом или сграда;
2. Изберете модел на сенник и плат от колекцията Tempotest®;
3. Запазете визията, която най-много Ви харесва.

HI-CLEAN® ..... И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна 
обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® 
получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща 
двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно 
премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN® 
технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята 
красота и характеристики години напред.



стр | 4

ние правим всичко различно

N°BG.121457Q/U

www.kamax.bg
online.kamax.bg

Качество от Somfy
Ние правим всичко различно!

SOMFY задвижва Вашия дом!
SOMFY има решения.
Моторизирайте вашите ролетни 
щори, сенници, завеси и вътрешни 
засенчвания.
Осигурете си спокойствие
с IP камерите SOMFY и контролирайте 
вашите щори и сенници през
телефона си.

Гаранция за продуктите
Нашите продукти са с международна 
Somfy Гаранция 5 години *, считано от 
датата на производство.

Всички мотори са тествани за
изправност във фабриката и отговарят 
на всички международни стандарти.

Сертификати
· ISO 9001.
· Продуктите на Somfy са в
съответствие с международните
идентификационни данни за
сигурност.

Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!

5 канални
дистанционни

Дистанционни с
тъч скрийн

Безжични
брави

IP
камери

TaHoma® PRO
smart home

МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ

УМЕН ДОМ

IP КАМЕРИ

МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ МОТОРИЗИРАНИ

ЗАВЕСИ
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TaHoma® PRO -
автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.

Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в 

домa: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни 
системи iOS и Android.

Всекидневен комфорт
• Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате

Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
• Централизирайте управлението на всички свързани устройства през
приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия

смартфон/таблет.
• Създаване на сценарии:

Управлявате едновременно няколко свързани устройства.
• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявате Вашия свързан дом,
така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:
Автоматизиране на устройствата в зависимост
от различни условия (сензори, таймери, и т.н).

• Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.

Съвместимост
• Множество устройства: над 100 устройства, съвместими с TaHoma®.
• Освен устройства на Somfy, системата позволява свързване и на продукти на някои
от най-големите производители на домашно оборудване, като Danfoss, Hitachi,
Honeywell, Velux, Atlantic, Ciat, Hue Philips, Dimplex и др.,
както и популярни приложения като IFTTT, Amazon Alexa, Sonos ...

Интуитивност
• Лесна инсталация: не е необходимо преработване на
съществуващите системи във Вашия дом.
• Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръча-
ли TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
• Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В
случай на неочакван инцидент получавате известие, за да
реагирате своевременно.

TaHoma®

Ниво на удовлетвореност 91%Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews
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топлинна бариера 
на щората

стъкло щора

топлина в помещението
загубена
топлина

отразена топлина

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко 
десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга 
страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на 
изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 
40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:

Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера 
между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, 
радиацията и изтичането на въздух.

Изолация
През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. 
В студените дни отварянето на щорите през деня и  затварянето им през нощта, 

спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовете 
показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-

голяма енергийна ефективност осигурява.
С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за 
отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Дневна светлина
С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която 

навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, 
носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата 

от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация 
на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.

Контрол на слънчевата топлина
Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне 
за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията 
прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. 
През лятото около 40% от нежелана топлина идва през прозорците. Спуснатите 
през деня щори и сенници задържат ефективно топлината  навън.

вид на стъклото
средно подобрение на топло-
изолацията при използване 

на правилните щори

единично стъкло + 39%

двойно стъкло
(стъклопакет)

+ 24%

стъклопакет със
соларно стъкло

+ 12%

Всички тестове са на базата на EN 14501. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на щорите и плата.

www.kamax.bg
online.kamax.bg

© 05/2019

N°BG.121457Q/U
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снимка през деня

данни на European Solar-Shading Organization

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат

Искате ли да се чувстват комфортно,
въпреки жаркото лято?

DUETTE® щорите го правят възможно.
Климатичните клетки на

DUETTE® щорите са защита срещу
топлинното излъчване на слънцето, 

и намаляват приема на топлина през 
прозореца с до 78%.

През зимата DUETTE® щорите
могат да спестят до 12%

от енергията за отопление.
DUETTE® щорите са спечелили няколко 

награди и имат първокласна оценка
за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат
изключително високи звукови

абсорбиращи свойства за
акустичен комфорт,

дори когато има голямо
количество стъкло, керамика и бетон в 

стаята. 

www.kamax.bg
online.kamax.bg

© 05/2019
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Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за
неприкосновеността на личния живот,

така и за превъзходни топлинни характеристики,
които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.

без
засенчване47,5⁰C

34,5⁰Cвътрешно
засенчване

29,5⁰Cвъншно
засенчване

Реалност
Сградите имат сериозен проблем с 
прегряването
Засенчването има значителен ефект за 
намаляване на температурата
в помещенията
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Както децата растат, така расте и любопитството им към света 
около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат 
да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да 
се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите 
на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за 
жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет 
на Камакс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, 
които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с 
опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висящи 
корди и синджири, които са потенциална опасност за малки деца 
и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:
• За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте
кордите и синджирите на недостъпно за малки деца място.
• Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте
обтегачите за синджири и корди, за да се намали възможността
от злополука.
• Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над
пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж -
150 см. Трябва да се оказва при пускане на поръчката или да се
коригира по време на монтаж.
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www.kamax.bg
online.kamax.bg
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Задвижване
с мотор

Управление
с пръчка

Плисе
щори BB

Разкопчаваща
се свръзка

Обтегач за
синджири

Обтегач за
корди

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата 
от управляващи корди и синджири и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - уве-
личават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, 
бутона на стената или дори  от екрана на Вашето Apple® или AndroidTM мобилнo устройство, 
благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само 
с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използ-
вате вашите пръсти, за да се спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират 
нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен 
външен вид.

когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се “разкъса” в мястото на свръзката, а след 
това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свръзки стандартно се слагат при вер-
тикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дуо 40.

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджири плътно към стената.
(може да се добави и към вече монтирани щори).

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца.
(може да се добави и към вече монтирани щори).
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✘

✘

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за 
управление, трябва да ги държите далеч от достъпа 
на бебета и малки деца.
Има набор от устройства за безопасност,
за да намалите опастността от инциденти:

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки 
в обсега на кордите/синджира на щората, за да не 

може детето да се оплете в тях.

Уверете се, че всички корди 
и синджири винаги са извън 
обсега на бебета и малки 
деца. Не връзвайте заедно 
кордите и шнуровете. Увере-
те се, че не се оплитат и не 
образуват примки.

Преместете мебелите встрани от прозореца,
за да не може детето да се покатери и оплете

в кордите или синджира.

Разкопчаваща се свръзка
Синджирът ще се “разкъса”, когато 
се приложи дърпане със сила над 
6 кг, а след това може да се свърже 
отново.

цена 1,00 лв/бр

цена 1,00 лв/бр
3,00 лв/комплект за щора

цена 2,00 лв/бр
3,00 лв/комплект за щора

Обтегач за синджири
Обтегачът трябва да е здраво
закрепен към стената/догра-
мата на такова разстояние
от механизъма на щората,
така че синджира да бъде
държан винаги обтегнат.

Задвижване с мотор
Освен удобство за потребителя, мо-
торизацията на щорите е и безопас-
на за малките деца, поради липсата 
на каквито и да е управляващи кор-
ди и синджири.

Обтегач на корди
Обтегачът трябва да е здраво
закрепен към стената/дограмата 
на разстояние най-малко 150 см от 
пода. След всяко използване на що-
рата, кордите трябва да бъдат обез-
опасени, както е показано.

www.kamax.bg
online.kamax.bg
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Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 11
12 модела; 125 цвята

Вертикални щори | стр 21
5 модела; 383 цвята

Руло и Ден & Нощ щори | стр 29
14 модела; 286 цвята

Плисе & Дует щори | стр 59
21 модела; 101 цвята

Римски щори | стр 71
2 модела; 58 цвята

Бамбукови щори | стр 77
2 модела; 30 цвята

Сенници и перголи | стр 123

Чупещо/падащо рамо
7 модела; 129 цвята

Перголи
11 модела; 6 цвята

Други
4 модела; 129 цвята

Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 83
3 модела; 35 цвята

Външни ролетни щори | стр 95
10 модела; 9 цвята

Мрежи против насекоми | стр 153

11 модела; 8 цвята

Врати хармоника | стр 162

1 модел; 10 цвята

Корниз

Моторизиран корниз | стр 165

ел.задвижване и автоматика

Somfy | стр 90, 115 и 143

www.kamax.bg
online.kamax.bg

© 05/2019

N°BG.121457Q/U

http://www.kamax.bg


стр | 11

Създайте си светлинен комфорт ...

Хоризонталните щори са най-често използваният продукт за вътрешно засенчване. Те предлагат стил и 
контрол на светлината и видимостта  на достъпни цени.

Разнообразието от цветове и модели, лесната употреба и поддръжка, дискретният дизайн ги 
правят подходящи да защитят от слънцето както дома, така и офиса. Същевременно хоризонталните щори 
представляват идеалното решение за мокри помещения, където висока влажност и температурни промени 
могат да увредят щорите от текстил или естествени материали.

Изработени са от алуминиеви ламели с ширина 16 или 25 мм с цветно  лаково покритие, което не избелява, 
и разнообразни висококачествени управляващи механизми.

“МАКСИ” моделите са ново поколение хоризонтални щори, разработени специално за алуминиева, PVC и 
дървена (европрозорци) дограма.

www.kamax.bg
online.kamax.bg
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между стъкло пред стъкло пред стъкло Black Out

перфорация на ламелите
при стандартно изпълнение

перфорация на ламелите
при Black Out изпълнение

алуминиева 
рамка
за монтаж без  
пробиване
Perfect Fit®

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)

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

модели
между стъкло, пред стъкло, black out

между стъкло
(двукатна дограма)

пред стъкло пред стъкло 
BlackOut

ламела 25 мм

цвят бял 17,00 лв/м² 17,00 лв/м² 19,00 лв/м²

цветни, металик 18,20 лв/м² 18,20 лв/м² 20,20 лв/м²

цветове – код 027, 241, 330, 436, 441, 695, 738, 1000
перфорирани – код 1PR, 285PR и 58PR 22,90 лв/м² 22,90 лв/м² 25,50 лв/м²

бяло и сиво райе – код 780 и 781; шагрен – код 8204 и 
8300; фладер – код 754 и 755 27,90 лв/м² 27,90 лв/м² 31,50 лв/м²

лакиран фладер – код от 991 до 998 29,90 лв/м² 29,90 лв/м² 32,90 лв/м²
ламела 25 мм, 0.21 мм

цветове – код 101, 102, 121, 107, 311 и 371 22,50 лв/м² 22,50 лв/м² 25,90 лв/м²

цветове – код 0150, 4459, 7010 и 7113 25,90 лв/м² 25,90 лв/м² 30,50 лв/м²

цветове - код 7327, 7332, 7333, 7346, 7418 и 8595 39,90 лв/м² 39,90 лв/м² 46,50 лв/м²

перфорирани – код 0150Р, 4459Р и 7010Р 42,50 лв/м² 42,50 лв/м² 49,90 лв/м²
ламела 16 мм

бели, цветни и металик 24,90 лв/м² 24,90 лв/м² -
прахово боядисване
горен и долен профил в цвят по RAL (с прозрачни капачки) 10,00 лв/л.м.

размери на монтажни скоби - 18,  20,  24  и  30 мм

www.kamax.bg
online.kamax.bg
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Цените са в лева с ДДС стр | 13

монтажни планки
за модели пред стъкло и пред стъкло BlackOut

стандарт
код П1

лукс с PVC
код П2

лукс метална
код П3

лукс таван
код П4

лукс прозрачна
код П5

пред стъкло
пред стъкло BO - 0,50 лв/щора 0,50 лв/щора 0,50 лв/щора 0,50 лв/щора

фиксиране на щората

фиксатор
код Ф

между стъкло
пред стъкло
пред стъкло BO

0,50 лв/щора

текстилна корда
найлонова корда 4,00 лв/щора текстилна корда

найлонова корда 4,00 лв/щора

стоманена корда 5,00 лв/щора стоманена корда 5,00 лв/щора

допълнителни условия

щори с неправилни форми (без Black Out) коефициент 1,5

щори с допълнително странично водене
(без Black Out)

коефициент 1,5

изработка на шарени щори (черга) коефициент 2,0

минимална/максимална ширина (см)
за ламела 25 мм

между 20 / 380 см
пред 20 / 380 см

Black Out 26 / 380 см
минимална/максимална ширина (см)
за ламела 16 мм 20 / 250 см

минимална / максимална височина (см) 10 / 350 см

максимална площ на щората (м²) 6,00 м²

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

модели
между стъкло, пред стъкло, black out

Стандартните цветови съчетания между цветове на ламела, профили, окомплектовка, корда и стълбица може да видите на 
адрес www.kamax.bg/Полезно. Ако желаете друго съчетание, трябва да го укажете при пускане на поръчката.

код СВ1
странично водене

с „Г” метална планка
странично водене

с „PVC”планка код СВ2

© 05/2019
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макси стандарт макси Black Out макси лукс

ламела 25 мм

цвят бял 21,50 лв/м² 23,50 лв/м² 29,90 лв/м²

цветни, металик 23,50 лв/м² 25,50 лв/м² 30,50 лв/м²

цветове – код 027, 241, 330, 436, 441, 695, 738, 1000
перфорирани – код 1PR, 285PR и 58PR 26,50 лв/м² 28,50 лв/м² 31,90 лв/м²

бяло и сиво райе – код 780 и 781; шагрен – код 8204 и 
8300; фладер – код 754 и 755 32,50 лв/м² 33,50 лв/м² 36,90 лв/м²

лакиран фладер – код от 991 до 998 33,90 лв/м² 35,90 лв/м² 37,90 лв/м²

ламела 25 мм, 0.21 мм

цветове – код 101, 102, 121, 107, 311 и 371 27,50 лв/м² 27,50 лв/м² 30,90 лв/м²

цветове – код 0150, 4459, 7010 и 7113 33,50 лв/м² 33,50 лв/м² 36,90 лв/м²

цветове - код 7327, 7332, 7333, 7346, 7418 и 8595 47,90 лв/м² 47,90 лв/м² 49,90 лв/м²

перфорирани – код 0150Р, 4459Р и 7010Р 51,90 лв/м² 51,90 лв/м² 52,90 лв/м²

ламела 16 мм

бели, цветни и металик 29,90 лв/м² - -

профили в цвят фладер (фолирани)
златен дъб, череша, орех, махагон, светъл дъб 1,3 1,3 1,3

макси стандарт макси Black Out макси лукс

модели
макси стандарт, black out, лукс

перфорация на ламелите
при стандартно изпълнение

перфорация на ламелите
при Black Out изпълнение

коефициент
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модели
макси стандарт, black out, лукс

екстри макси
стандарт

макси
Black Out

макси
лукс

профили в стандартни цветове
бял, кафяв, светлокафяв, сребрист, антрацит,
слонова кост, старо злато, бяло злато

коефициент 1,0 1,0 1,0

профили в цвят фладер (фолирани)
златен дъб, череша, орех, махагон,светъл дъб

коефициент 1,3 1,3 1,3

щори с неправилни форми коефициент 1,5 - -

щори с допълнително странично водене коефициент 1,5 - 1,5

изработка на шарени щори (черга) коефициент 2,0 2,0 2,0

допълнителни условия макси
стандарт

макси
Black Out

макси
лукс

минимална / максимална ширина (см)
ламела 25 мм 22 / 300 см 26 / 300 см 19 / 300 см

минимална / максимална ширина (см)
ламела 16 мм 22 / 250 см - -

минимална / максимална височина (см) 10 / 350 см 10 / 350 см 10 / 220 см

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

стандартни цветове профили и капачки
бял (RAL 9003), кафяв (RAL 8016), светлокафяв (RAL 8004), сребрист (RAL 9006), антрацит (RAL 7016), слонова кост (RAL 1013), 
старо злато, бяло злато 

профили в цвят фладер (фолирани) – златен дъб, череша, орех, махагон, светъл дъб

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

Стандартните цветови съчетания между цветове на ламела, профили, окомплектовка, корда и стълбица може да видите на 
адрес www.kamax.bg/Полезно. Ако желаете друго съчетание, трябва да го укажете при пускане на поръчката.

фиксиране на щората

фиксатор
код Ф

макси стандарт
макси BO
макси лукс

0,50 лв/щора

текстилна корда
найлонова корда 4,00 лв/щора текстилна корда

найлонова корда 4,00 лв/щора

стоманена корда 5,00 лв/щора стоманена корда 5,00 лв/щора

код СВ1
странично водене

с „Г” метална планка
странично водене

с „PVC”планка код СВ2

© 05/2019
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ултимейт ултимейт MegaViewTM ултимейт BB24 ултимейт VarioFlexTM

модели
ултимейт, megaviewTM, bb24 

алуминиева 
рамка
за монтаж без  
пробиване
Perfect Fit®

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) -
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
VarioFlexTM

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
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модели
ултимейт, megaviewTM, bb24 

допълнителни условия ултимейт ултимейт
MegaViewTM

ултимейт
BB24

минимална / максимална ширина (см)
при монтаж на мотор - мин. 53 см 32 / 330 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

Стандартните цветови съчетания между цветове на ламела, профили, окомплектовка, корда и стълбица може да видите на 
адрес www.kamax.bg/Полезно. Ако желаете друго съчетание, трябва да го укажете при пускане на поръчката.

екстри ултимейт ултимейт
MegaViewTM

ултимейт
BB24

щори с неправилни форми коефициент 1,5 - -

щори с допълнително странично водене коефициент 1,5 1,5 -

изработка на шарени щори (черга) коефициент 2,0 2,0 2,0

електрозадвижване с жично управление
регулира ъгъла на завъртане на ламелите, вдигане, спускане 349,00 лв/бр - -

електрозадвижване с дистанционно управление
регулира ъгъла на завъртане на ламелите, вдигане, спускане 545,00 лв/бр - -

фиксиране на щората

фиксатор
код Ф

ултимейт 
MegaView™ 2,00 лв/щора

текстилна корда
найлонова корда 4,50 лв/щора текстилна корда

найлонова корда 4,50 лв/щора

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

код СВ1
странично водене

с „Г” метална планка
странично водене

с „PVC”планка код СВ2

дистанционни и автоматика - от страниците с автоматизация за външни хоризонтални щори
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25 мм 50 мм „Ретро“

размер греда (с корниз)
височина 32 мм / дълбочина 40 мм

управление с корда и пръчка
корниз - челен или “П” образен

размер греда (с корниз)
височина 73 мм / дълбочина 62 мм

управление с корда и пръчка (до ширина 150 см)
или само с корди (задължително над ширина 150 см)

корниз - челен или “П” образен

управление с корда

модели
25 мм, 50 мм

25 мм 50 мм

класик
класик плюс
CITY

115 лв/м² 135 лв/м²

екстри 25 мм 50 мм

странично водене 0 лв/щора 0 лв/щора

стълбица с широк кант (скрива отвори в ламела) - 0 лв/щора
електрозадвижване с дистанционно управление
регулира ъгъла на завъртане, вдига и спуска ламелите - по запитване

система за задвижване „Ретро” - 35 лв/щора

допълнителни условия 25 мм 50 мм

минимална / максимална ширина (см) 30 / 240 см 45 / 240 см

минимална / максимална височина (см) 30 / 300 см 50 / 400 см

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

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

Ламелите са от естествена дървесина и са по-тежки спрямо алуминиевите щори. Ориентировъчно тегло: 25 мм – 2,3 кг/кв.м.; 
50 мм – 4 кг/кв.м.
Височина на щората в събрано състояние - 1,5 см за всеки 10 см височина на щората плюс 7 см за профилите.
Дървените щори са натурален продукт. Структурата и нюанса на ламелите може да варират до 20% спрямо цветовия 
селектор.  Това е типичен ефект на естественото дърво и не е предмет на рекламация.
При монтаж на дървени щори в помещение с висока влажност е възможно изкривяване и/или напукване на ламелите. 
Ако щорите са изложени дълго време на силно слънце е възможно избеляване на цвета на ламелите.
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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
5990

(RAL 3012)

сив
7010

сребрист
7113

(RAL 7038)

керемиден
9223

(RAL 8004)

цвят профили и окомплектовка макси щори

бял
001

(RAL 9003)

кафяв
002

(RAL 8016)

светлокафяв
003

(RAL 8004)

сребрист
004

(RAL 9006)

антрацит
005

(RAL 7016)

старо злато
700

бяло злато
714

слонова кост
872

(RAL 1013)

златен дъб 
021

череша
022

орех
025

махагон
026

светъл дъб
027

цвят профили и окомплектовка хоризонтални щори

бял
18

(RAL 9016)

кафе с мляко
7

(RAL 1019)

кафяв
24

(RAL 8017)

сив
58

(RAL 9006)

зелен
63

(RAL 6019)

син
707

(RAL 5014)

старо злато
700

бяло злато
714

слонова кост
872

(RAL 1013)

цветове профили

Стандартните цветови съчетания между цветове на ламела, профили, окомплектовка, корда и стълбица може да видите на 
адрес www.kamax.bg/Полезно. Ако желаете друго съчетание, трябва да го укажете при пускане на поръчката.

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