Brány a dvere pre modernizátorov
Exkluzívne, výhodné ponuky od európskej jednotky

Domové dvere bez bočného dielu

1 085 €*

Automatická garážová brána

799 €*

Váš partner Hörmann Vám ponúka rozsiahle servisné služby:

Kvalifikované
odborné
poradenstvo

Zameranie
na mieste

Odborná
montáž

Pre pekný a bezpečný domov
RenoMatic 2015 a RenoDoor Plus 2015

Made in Germany
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Automatická sekcionálna
brána pre dvojgaráže
RenoMatic 2015

1 129 €*

Vaša výhoda: vysokohodnotné

Sekcionálna garážová brána RenoMatic 2015
Prelis L, vrátane pohonu ProMatic

povrchové úpravy

• dvojstenné, izolované lamely s hrúbkou 42 / 20 mm pre vysokú tepelnú
izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
• optimálna dlhodobá ochrana zárubne prostredníctvom plastovej päty
zárubne
• Iba vo firme Hörmann: bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka
mechanickej poistke proti posunutiu
• pohon ProMatic s modernou rádiovou technikou BiSecur a s dodatočnou
výškou otvorenia kvôli vetraniu garáže
• 2 × ručný vysielač HSE 2 BS s čiernou matnou štruktúrou,
s očkom pre prívesok na kľúče
Akciová veľkosť
2375 × 2000
2375 × 2125
2500 × 2000
2500 × 2125
2500 × 2250

Sandgrain

Decograin

mm
mm
mm
mm
mm

799 €

849 €

3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm

889 €

929 €

4500 × 2125 mm
4500 × 2250 mm

1 129 €

1 169 €

Biela RAL 9016
Sandgrain od 799 €*

Antracitovo sivá RAL 7016
Sandgrain od 799 €*

Terakotovo hnedá RAL 8028
Sandgrain od 799 €*

Povrchová úprava Sandgrain pôsobí hladko a
elegantne, je ale jemne štruktúrovaná a vďaka tomu
mimoriadne odolná. Povrchové úpravy Decograin
odolné voči UV presviedčajú svojim detailne verným
a výrazným vzhľadom dreva, resp. ušľachtilou
metalickou eleganciou.

Jemne
štruktúrovaná
povrchová úprava
Sandgrain

Detailne verná
povrchová úprava
Decograin

Vaša výhoda: komfort a bezpečnosť
Novo vyvinutý, extrémne bezpečný spôsob kódovania
BiSecur Vám poskytuje dobrý pocit z toho, že žiadna
cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál.
Testované a certifikované bezpečnostnými expertmi
z Ruhr-Universität Bochum, vhodné na ovládanie
garážových brán, vjazdových brán, svetla a ďalších
funkcií.

Titan Metallic CH 703
Decograin od 849 €*

Zlatý dub
Decograin od 849 €*

Výhoda akcie: druhý
ručný vysielač zadarmo

Tmavý dub
Decograin od 849 €*

v

Domové dvere
RenoDoor 2015
bez bočného dielu

1 085 €*

•
•
•
•
•
•
•
•

konštrukčne rovnaké ako vstupné dvere Hörmann ThermoPro
termicky oddelená, 60 mm hliníková zárubňa so vzhľadom Roundstyle
termicky oddelené oceľové krídlo dverí s hrúbkou 46 mm
lakované alebo s povrchovou úpravou Decograin na vnútornej a vonkajšej strane
viacnásobné blokovanie brániace vlámaniu
vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD do 1,2 W/(m² K)
akciová veľkosť 1100 × 2100 mm
vhodný bočný diel v akciovej veľkosti 400 x 2100 mm, v bielej farbe za 445 €*,
vo farbách antracitovo sivá a terakotovo hnedá za 505 €*, vo vyhotovení
Titan Metallic, Zlatý dub a Tmavý dub za 525 €*

Vaša výhoda: vzhľad dverí bez profilu rámu
Krídlo dverí v jednej rovine zvnútra a zvonku bez viditeľného
rámu krídla spĺňa najvyššie dizajnové nároky. Zvnútra
pôsobia domové dvere ako vnútorné dvere do obytných
priestorov a mimoriadne ladia s izbovými dverami vášho
domu.

Biela
RAL 9016
za 1 085 €*

Antracitovo
sivá
RAL 7016
za 1 085 €*

Terakotovo
hnedá
RAL 8028
za 1 085 €*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 1 195 €*

Celoplošný
pohľad zvnútra
ako pri
vnútorných
dverách do
obytných
priestorov

Zlatý dub
Decograin
za 1 195 €*

Tmavý dub
Decograin
za 1 195 €*

Úspora energie je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.
S výrobkami Hörmann efektívne šetríte energiu a z dlhodobého
hľadiska vytvárate správne riešenie.
S hodnotou UD do 0,96 W/(m²·K) presviedčajú dvere
RenoDoor Plus 2015 vysokou tepelnou izoláciou a spĺňajú
požiadavky novej regulácie spotreby energie EnEV 2014.
Aj dvojstenná garážová sekcionálna brána RenoMatic 2015
s hodnotou UD lamely 1,0 W/(m²·K) poskytuje v porovnaní so
starými, jednostennými bránami výraznú úsporu energie.
Dobrá tepelná izolácia sa prejavuje predovšetkým vtedy, keď
sú dom a garáž priamo spojené.

Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
* Nezávislé odporúčanie ceny bez montáže a dopravy pre akciové veľkosti (RenoMatic 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm,
3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 4500 × 2125 mm a 4500 × 2250 mm; RenoDoor 2015: 1100 × 2100 mm, bočný diel RenoDoor 2015: 400 × 2100 mm) vrátane 20 % DPH.
Platné do 31.12.2015 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku.

Vaša výhoda: vynikajúca tepelná izolácia

Domové dvere RenoDoor 2015

Výhody akcie pre modernizátorov
Pohony vjazdových brán

Pohon otváravej brány RotaMatic 2

od

Pohon posuvnej brány LineaMatic

495 €

*

od

325 €*

Stav 01.2015 / tlač 01.2015 / HF 86177 SK / PDF

Sériovo s ručným
vysielačom HS 4 BS
s čiernou, matnou
štruktúrou

Pohon otváravej brány RotaMatic 2
pre 2-krídlové otváravé brány so šírkou krídla do 2500 mm vrátane
ručného vysielača HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou

Pohon posuvnej brány LineaMatic
pre posuvné brány do šírky 6000 mm vrátane ručného vysielača
HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou

• robustný elektromechanický pohon otváravej brány s modernou
rádiovou technikou BiSecur a s ručným vysielačom HS 4 BS
s čiernou, matnou štruktúrou
• pre 2-krídlové otváravé brány, do výšky brány max. 2000 mm a šírky
krídla max. 2500 mm
• hmotnosť krídla do max. 220 kg
• pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie
• nastaviteľné obmedzenie sily
• funkcia prechodového krídla programovateľná

• pohon pre posuvné brány s modernou rádiovou technikou BiSecur
a ručným vysielačom HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou
• do výšky brány max. 2000 mm a šírky brány max. 6000 mm
• hmotnosť krídla max. 300 kg
• pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie
• nastaviteľné obmedzenie sily
• prechod osôb programovateľný
• profily ozubených tyčí sa musia v závislosti od vyhotovenia /
šírky brány objednať samostatne.

Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
* Nezávislé odporúčanie ceny bez montáže a dopravy pre akciové veľkosti vrátane 20 % DPH. Platné do 31.12.2015 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku.

