Úspěšná modernizace
s akčními výrobky

Úspěšná modernizace - dvojnásobná radost
Garážová vrata
s pohonem ProLift
od
*

19.999 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
montáž (v ceně)

Demontáž
a ekologická
likvidace

Made in Germany

Kvalita bez kompromisu

Na křídlo vrat obdržíte 10-ti letou záruku.

Garážová vrata RenoMatic light:
• v 5ti odstínech
• drážka M
• dvoustěnné izolované lamely o tloušťce 42 / 20 mm
pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
• optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patě
zárubně
Akční velikosti

s pohonem Prolift

2375 × 2000 mm

19.999 Kč*
19.999 Kč*
19.999 Kč*
19.999 Kč*
19.999 Kč*
22.989 Kč*
21.988 Kč*
21.988 Kč*
22.989 Kč*
22.989 Kč*
30.998 Kč*
30.998 Kč*

2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm
2500 × 2500 mm
2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm
5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm

POZOR - identická garážová vrata a domovní dveře v provedení Decograin
zlatý dub a tmavý dub/ořech pouze u vrat RenoMatic 2016.

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Provozně bílá RAL 9016

Antracitová šeď RAL 7016

Woodgrain

Woodgrain

Terakotově hnědá RAL 8028
Woodgrain

DecoColor
Zlatý dub

DecoColor
Tmavý dub /
ořech

Dokonale sladěná garážová vrata
s pohonem

Pohon garážových vrat ProLift
•
•
•
•

velmi tichá technika ozubeného pásu
bezpečné automatické vypínání
bezpečná frekvence 433 MHz RC
v kombinaci s garážovými vraty Hörmann
zkoušeno a certifikováno podle evropské normy
13241-1
• dva dvoukanálové dálkové ovladače s
chromovaným držákem pro kroužek na klíče

Pohon otočných
bran ProPort D
•
•
•
•
•
•
•

ROKY

16.998 Kč*

Max. tažná síla 800 N
bezpečná frekvence 433 MHz RC
Pro 2křídlé brány
Velikost bran do max. 5 m (2 × 2,50 m)
Synchronní otvírání u stejně širokých křídel brány
Otvírání jednoho křídla brány pro průchod
Jeden dvoukanálový dálkový ovladač s
chromovaným držákem pro kroužek na klíče

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Jednotná frekvence 433 MHz
pro dálkové ovládání

Pohon posuvných
bran ProPort S
•
•
•
•
•

11.998 Kč*

tažná síla 600 N
bezpečná frekvence 433 MHz RC
Velikost brány do max. 4 m
Částečné otevření vrat jako průchod pro osoby
Jeden dvoukanálový dálkový ovladač s
chromovaným držákem pro kroužek na klíče

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. Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

Jen u firmy Hörmann

Made in Germany

Úspěšná modernizace
s akčními výrobky

Domovní a vstupní tepelně izolační dveře
Vstupní dveře
ThermoPro Motiv 010

Vstupní tepelně izolační dveře
ThermoPro Motiv 010

od

• Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným
mostem o tloušťce 46 mm s polyuretanovou
výplní
• Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem
o tloušťce 60 mm v pravoúhlé provedení
• Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
• S hodnotou UD až 1,2 W/(m²∙K) jsou dveře špičkou v této
cenové kategorii
• Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na
vnitřní i vnější straně
• Na přání možno dodat s kukátkem a v bezpečnostní třídě RC 2
s příplatkem
• Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm

Provozně bílá
RAL 9016
20.990 Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
20.990 Kč*

20.990 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
20.990 Kč*

Na výběr ze dvou sad kování
z ušlechtilé oceli

Zlatý dub
Decograin
23.990 Kč*

Domovní dveře
ThermoPlus 700A 2016
od

Tmavý dub / ořech
Decograin
23.990 Kč*

Na přání

33.990 Kč*

klika/klika
ES 0

klika/koule
ES 0

klika/klika
ES 0

Domovní dveře ThermoPlus 700A 2016
• ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce
65 mm s polyuretanovou výplní
• Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm
v provedení Roundstyle
• Vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 0,97 W/(m²∙K)
• Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
• Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
• Na přání možno dodat provedení klika/klika za stejnou cenu
• Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm

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.
POZOR - identická garážová vrata a domovní dveře v provedení Decograin zlatý dub a tmavý
dub/ořech pouze u vrat RenoMatic 2016.

Provozně bílá
RAL 9016
33.990 Kč*

Antracitová
šeď
RAL 7016
34.990 Kč*

Terakotově
hnědá
RAL 8028
34.990 Kč*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
36.990 Kč*

Zlatý dub
Decograin
36.990 Kč*

Tmavý dub /
ořech
Decograin
36.990 Kč*

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
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. Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.
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Titan Metallic CH 703
Decograin
23.990 Kč*

