Vrata a dveře pro modernizaci

Exkluzivní akční nabídky od evropského výrobce č. 1

Domovní dveře bez bočního dílu

od

29.992 Kč*

Garážová vrata s pohonem

od

23.989 Kč*

Autorizovaný partner Hörmann nabízí kompletní služby
* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)

Kvalifikované
odborné
poradenství

Vyměření otvoru
na stavbě

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

Odborná
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a ekologická
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Pro krásný a bezpečný domov
RenoMatic 2016 a RenoDoor 2016

Made in Germany

%
0
3
ž
a a y Hörmann LPU,
r
o
p
s
Ú se sekčními vrat em / barvou
vrch
nání
jným po
ve srov
e
t
s
e
s
L
drážka

Sekční garážová vrata
RenoMatic 2016 s pohonem

od

23.989 Kč*

Nejlepší volba: kvalitní povrchy

Sekční garážová vrata RenoMatic 2016
drážka L, včetně pohonu ProMatic
• Dvoustěnné izolované lamely o tloušťce 42 / 20 mm
pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a tichý chod
• Optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patě zárubně
• Jen u společnosti Hörmann: bezpečná ochrana proti vypáčení
mechanickým zajištěním proti zvednutí
• Pohon ProMatic s moderním dálkovým ovládáním BiSecur
a doplňkovým otvíráním pro větrání garáže
• 2 × dálkový ovladač HSE 2 BS v matné černé barvě se strukturovaným
povrchem, s očkem pro přívěšek ke klíčům
Akční velikost

Sandgrain

Decograin

2375 × 2000 mm

23.989 Kč

24.990 Kč

2375 × 2125 mm

24.990 Kč

25.990 Kč

2500 × 2000 mm

23.989 Kč

24.990 Kč

24.990 Kč

25.990 Kč

2500 × 2500 mm

26.991 Kč

27.991 Kč

2750 × 2125 mm

25.990 Kč

26.990 Kč

2750 × 2250 mm

25.990 Kč

27.991 Kč

2750 × 2500 mm

26.991 Kč

28.992 Kč

26.991 Kč

27.991 Kč

28.992 Kč

29.992 Kč

2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm

3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm
3000 × 2500 mm

Povrch Sandgrain působí hladce a elegantně, je však
jemně strukturovaný a tím velmi odolný vůči poškození.
Povrchy Decograin odolné proti UV záření přesvědčí
zákazníky svým do detailu propracovaným a výrazným
vzhledem dřeva nebo svou ušlechtilou metalickou elegancí.

Jemně
strukturovaný
povrch Sandgrain

Detailně
propracovaný
povrch Decograin

Nejlepší volba: komfort a bezpečí
Nově vyvinutá, mimořádně bezpečná metoda kódování
vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže
zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Tato metoda byla
odzkoušena a certifikována bezpečnostními experty
univerzity v Bochumi a je vhodná pro obsluhu garážových
vrat, vjezdových bran, světel ap.

Akční nabídka: druhý
dálkový ovladač zdarma

Provozně bílá RAL 9016
Sandgrain od 23.989 Kč*

Antracitová šeď RAL 7016
Sandgrain od 23.989 Kč*

Terakotově hnědá RAL 8028
Sandgrain od 23.989 Kč*

Titan Metallic CH 703
Decograin od 24.990 Kč*

Zlatý dub
Decograin od 24.990 Kč*

Tmavý dub / ořech
Decograin od 24.990 Kč*

Domovní dveře
RenoDoor 2016
bez bočního dílu

29.992 Kč*
Nejlepší volba: vysoká tepelná izolace

Domovní dveře RenoDoor 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro
Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 60 mm v provedení Roundstyle
Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 46 mm s polyuretanovou výplní
Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
Vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 1,3 W/(m²∙K)
Akční velikost: 1100 × 2100 mm, rozměr na přání za příplatek 1.990 Kč bez DPH
Možno rovněž dodat boční díl v akční velikosti 400 × 2100 mm od 14.996 Kč*

Nejlepší volba:

design dveří bez rámového profilu
Dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř i zevně
bez viditelného rámu křídla vyhovuje i těm nejnáročnějším
estetickým požadavkům.
Dveře bez viditelného
rámu křídla

Provozně bílá
RAL 9016
za 29.992 Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
za 29.992 Kč*

Terakotově hnědá Titan Metallic
RAL 8028
CH 703
za 29.992 Kč*
Decograin
za 31.993 Kč*

Zlatý dub
Decograin
za 31.993 Kč*

Tmavý
dub / ořech
Decograin
za 31.993 Kč*

Šetřit energií je dnes důležitější než kdykoli předtím.
S výrobky Hörmann účinně šetříte energii a získáte správné
řešení na dlouhou dobu.
S hodnotou UD až 1,3 W/(m²·K) jsou dveře RenoDoor 2016
špičkou v této cenové kategorii.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti (RenoMatic 2016: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2500 × 2500 mm,
2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 2750 × 2500 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 3000 × 2500 mm; RenoDoor 2016: 1100 × 2100 mm; boční díl RenoDoor 2016: 400 × 2100 mm).
Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

od

Maximální pohodlí domova

Hliníkové domovní dveře nejvyšší kvality
12 akčních motivů, 7 akčních odstínů, akční cena
Domovní dveře bez bočního dílu
bez prosklení
jen

Domovní dveře bez bočního dílu
s prosklením

64.998 Kč*

jen

68.999 Kč*

Exklusivní hliníkové domovní dveře ThermoSafe
• dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř a zevně bez viditelného rámu křídla
• hliníkové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 73 mm, vyplněné
polyuretanovou pěnou, s práškovým nástřikem, z vnitřní strany v RAL 9016
• hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80mm se speciálním
náběhovým těsněním v zárubni k dokonalému utěsnění
• provedení pantů Dr. Hahn nejvyšší kvality
• mechanický 5ti násobný bezpečnostní zámek bránící vloupání
• Vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 0,8 W/(m²∙K)
• 12 motivů domovních dveří v TOP aktuálních designech
• rozměr na přání bez příplatku až do šířky 1250 mm a výšky 2250 mm
• na přání možno rovněž dodat boční díl, horní světlík, nebo bezpečnostní třídu RC 2 a další
vybavení
• na přání možno vybavit dveře dálkovým ovládáním

Motiv 860

Motiv 862

Motiv 871

Motiv 872

Motiv 189

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 867

Stav 01.2016 / Tisk 02.2016 / HF 86177 CS / PDF

Nejlepší volba: V 7ti akčních odstínech
Akční dveře obdržíte bez příplatku v sedmi odstínech na venkovní straně.Vnitřní strana dveří
je vždy v RAL 9016 mat. Vyberte si barvu domovních dveří, která se nejvíce hodí pro Váš
dům. Domovní dveře v RAL 9016 jsou k dispozici během 3 týdnů a dveře
				
v dalších akčních odstínech jsou k dostání do 4 týdnů.
Provozně bílá RAL 9016, mat

Hörmann barvený odstín CH 703,
jemná struktura

Hörmann barvený odstín CH 607,
jemná struktura

Bílý hliník RAL 9007,
jemná struktura

Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
Kamenná šeď RAL 7030,
jemná struktura

Anthracitová šeď RAL 7016,
jemná struktura

Anthracitová šeď RAL 7016, mat

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL.
Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti na přání bez bočního dílu.
Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

