Modernizujte s evropským výrobcem
č. 1: Garážová vrata a dveře Hörmann

od

Garážová
vrata
s pohonem

19.490 Kč *

*Cena se rozumí bez montáže a bez DPH.

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

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

Domovní dveře
od

24.990 Kč *

Boční díl
od

11.000 Kč *

Made in Germany

Sekční
garážová vrata
RenoMatic 2014
s pohonem

od

19.490 Kč *

úspora až 30 %
ve srovnání se sekčními vraty Hörmann LPU,
drážka M se stejným povrchem / barvou

Sekční garážová vrata
RenoMatic 2014
drážka M, včetně pohonu ProMatic
• konstrukčně stejná jako sekční
garážová vrata Hörmann EPU
• dvoustěnné izolované lamely
• pohon garážových vrat ProMatic
s moderní technikou BiSecur
a dálkovým ovladačem HS 5 BS
v bílé barvě
• akční velikosti:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,
2500 × 2250 mm (zlatý dub,
tmavý dub / ořech), 2500 × 2500 mm
(zlatý dub, tmavý dub /ořech),
3000 × 2125 mm (zlatý dub,
tmavý dub / ořech), 3000 × 2250 mm
(zlatý dub, tmavý dub / ořech)
a 3000 × 2500 mm (zlatý dub,
tmavý dub / ořech).

Provozně bílá
RAL 9016
New Silkgrain
za 19.490 Kč*

Titan
New Silkgrain
za 19.490 Kč*

Bílý hliník
RAL 9006
New Silkgrain
za 19.490 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
New Silkgrain
za 19.490 Kč*

Pohodlný dotaz
na polohu vrat!

*Cena se rozumí bez
montáže a bez DPH.

Zlatý dub
Decograin
od 20.490 Kč*

Tmavý dub/ořech
Decograin
od 20.490 Kč*

Jen u firmy Hörmann

Dálkové ovládání BiSecur
s nejmodernější metodou kódování
pro pohony garážových vrat
a vjezdových bran
Nově vyvinutá, extrémně bezpečná
metoda kódování vám poskytuje
dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže
zkopírovat váš kód dálkového
ovládání. Je zkoušena a certifikována
bezpečnostními experty univerzity
v Bochumi a je vhodná pro obsluhu
garážových vrat, vjezdových bran,
světla ap.
S technikou BiSecur se můžete
pohodlně dotazovat na polohu vrat.
Barvou LED vám dálkový ovladač
HS 5 BS indikuje, zda je vaše
garáž otevřená nebo zavřená. Proto
již nemusíte chodit za větru a deště
před dveře. Na přání vrata stisknutím
tlačítka pohodlně zavřete, například
zevnitř domu.

Místo dvoutlačítkového
dálkového ovladače
HS 2 BS standardně včetně
exkluzivního pětitlačítkového
dálkového ovladače
HS 5 BS v bílé barvě
s vysoce lesklým
povrchem, včetně dotazu
na polohu vrat

Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur
přesvědčují vysoce lesklým povrchem
se vzhledem klavírového laku
a elegantním tvarem, který obzvlášť
příjemně padne do ruky. Chromovaná
víčka podtrhují dojem vysoké kvality.
Dálkové ovladače Hörmann BiSecur
byly mezinárodní porotou vyznamenány
za exkluzivní design.

Domovní dveře
RenoDoor 2014

24.990 Kč *

Domovní dveře
RenoDoor 2014
• konstrukčně stejné jako domovní
dveře Hörmann ThermoPro
• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje
s plochou bez viditelného rámu křídla
• ocelové dveřní křídlo s přerušeným
tepelným mostem o tloušťce 46
• lakované nebo s povrchem Decograin
na vnitřní i vnější straně
• hliníková zárubeň s přerušeným
tepelným mostem o tloušťce 60 mm
se vzhledem Roundstyle
• vícenásobné uzamknutí bránící
vloupání
• dobrá tepelná izolace s
koeficientem UD = 1,5 W/(m²·K)
• akční velikost domovních dveří:
1100 × 2100 mm
(zlatý dub, tmavý dub / ořech)
• akční velikost bočního dílu:
400 × 2100 mm

od

Provozně bílá
RAL 9016
za 24.990 Kč*

Titan Metallic
Decograin
za 24.990 Kč*

Bílý hliník
RAL 9006
za 25.990 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
za 25.990 Kč*

Velmi dobrá
tepelná izolace
a vysoká bezpečnost

Zlatý dub
Decograin
za 25.990 Kč*

11.000 Kč *

Domovní dveře
RenoDoor Plus 2014
• konstrukčně stejné jako domovní
dveře Hörmann ThermoPro Plus
• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje
s plochou bez viditelného rámu křídla
• ocelové dveřní křídlo s přerušeným
tepelným mostem o tloušťce 65 mm
• lakované nebo s povrchem Decograin
na vnitřní i vnější straně
• hliníková zárubeň s přerušeným
tepelným mostem o tloušťce 80 mm
se vzhledem Roundstyle
• vícenásobné uzamknutí bránící
vloupání
• vysoká tepelná izolace s
koeficientem UD = 1,0 W/(m²·K)
• akční velikost domovních dveří:
1100 × 2100 mm
(zlatý dub, tmavý dub / ořech)
• akční velikost bočního dílu:
400 × 2100 mm

Domovní dveře
RenoDoor Plus 2014

od

30.990 Kč *

Provozně bílá
RAL 9016
za 30.990 Kč*

Titan Metallic
Decograin
za 30.990 Kč*

Bílý hliník
RAL 9006
za 32.990 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
za 32.990 Kč*

Zlatý dub
Decograin
za 32.990 Kč*

pro váš dům!
*Cena se rozumí bez
montáže a bez DPH.

Tmavý dub/ořech
Decograin
za 25.990 Kč*

Tmavý dub/ořech
Decograin
za 32.990 Kč*

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení bez montáže, bez dopravy a bez vyměření otvoru za garážová sekční vrata pro akční velikosti, popřípadě akční výrobkyi (RenoMatic 2014: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 2500 × 2500 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 3000 × 2125 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 3000 × 2250 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech) a 3000 × 2500 mm
(zlatý dub,tmavý dub / ořech), RenoDoor 2014 a RenoDoorPlus 2014: 1100 × 2100 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), boční díl RenoDoor 2014 a RenoDoor Plus 2014: 400 × 2100 mm), bez DPH. Cena se rozumí bez montáže a bez DPH.
Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v Česku.

od

Boční díl
RenoDoor 2014

Výklopná vrata Berry Pearl
• se strukturovaným povrchem Pearlgrain
• ve 2 barvách za stejnou cenu
• v akčních velikostech 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm

Výklopná vrata
Berry Pearl

od

provozně bílá RAL 9016

8.490 Kč *

terakotově hnědá RAL 8028

Domovní dveře ThermoPro TPS 010
• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou
bez viditelného rámu křídla
• ocelové dveřní křídlo s přerušeným
tepelným mostem o tloušťce 46 mm
• nalakované na vnitřní i vnější straně
• ve 2 barvách za stejnou cenu
• hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem
o tloušťce 60 mm se vzhledem Roundstyle
• vícenásobné uzamknutí bránící vloupání
• dobrá tepelná izolace s koeficientem UD = 1,2 W/(m²·K)
• akční velikost domovních dveří: 1100 × 2100 mm

provozně bílá RAL 9016

Domovní dveře
ThermoPro TPS 010

od

14.990 Kč *

terakotově hnědá RAL 8028

Pohon otočných bran RotaMatic 2
pro dvoukřídlou otočnou bránu s šířkou až 2500 mm včetně
dálkového ovladače HS 4 BS v černé barvě
• robustní elektromechanický pohon otočných bran
s moderní technikou BiSecur a dálkovým ovladačem
HS 4 BS v černé barvě
• pro dvoukřídlou otočnou bránu do výšky max. 2000 mm
a šířky křídla max. 2500 mm
• do hmotnosti křídla max. 220 kg
• plynulý rozjezd a plynulé zastavení
• nastavitelná mezní síla
• programovatelná funkce průchozího křídla

Pohon otočných
bran RotaMatic 2

od

11.990 Kč **

Stav 09.2013 / tisk 09.2013 / HF 86177 CS / PDF

Pohon posuvných bran LineaMatic
pro posuvnou bránu do šířky až 6000 mm včetně dálkového
ovladače HS 4 BS v černé barvě
• pohon pro posuvnou bránu s moderní technikou BiSecur
a dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě
• do výšky brány max. 2000 mm a šířky vrat 6000 mm
• do hmotnosti křídla max. 300 kg
• plynulý rozjezd a plynulé zastavení
• nastavitelná mezní síla
• programovatelný průchod osob
• profily ozubených tyčí je nutno v závislosti
na provedení a šířce brány
Standardně s dálkovým
ovladačem HS 4 BS
objednat samostatně
v černé barvě

*Cena se rozumí bez
montáže a bez DPH.
Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné.
Všechny údaje o barvách na základě barev RAL.
Změny a cenové omyly vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení bez montáže, bez dopravy
a bez vyměření otvoru pro akční velikosti (výklopná vrata Berry Pearl:
2375 × 2000 mm / 2375 × 2125 mm / 2500 × 2000 mm / 2500 × 2125 mm;
ThermoPro TPS 010: 1100 × 2100 mm), bez DPH. Platné do 31.12.2014
u všech zúčastněných prodejců v Česku.
**Nezávazné cenové doporučení bez montáže, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro akční
výrobky bez DPH. Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v Česku.

Pohon posuvných
bran LineaMatic

od

7.990 Kč **

