Domov je tam, kde se cítíme bezpečně

Akční nabídky, které vás jistě přesvědčí

Garážová
vrata
s pohonem

Domovní
dveře bez
bočního dílu

od

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

31.999 Kč*

od

20.499 Kč*

Výhodné akční nabídky pro novostavby i
od

Garážová
vrata
s pohonem

20.499 Kč*

z
ta be
K va l i
ů
ro m i s
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Sekční garážová vrata RenoMatic light 2017
M-drážka

Garážová vrata a pohon optimálně vzájemně sladěné

• dvoustěnné ocelové lamely s pur izolací o tloušťce 42 mm pro
vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
• vnější strany s jemně strukturovaným povrchem Woodgrain ve
3 barvách, resp. s povrchem Decocolor odolným proti UV záření ve
2 dekorech, vnitřní strana vratového křídla pozink
• optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patce
zárubně

Akční velikost

Woodgrain / Decocolor

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

20.499 Kč
s pohonem ProLift 500

2500 × 2250 mm

21.499 Kč
s pohonem ProLift 500

2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm,
2750 × 2250 mm

22.499 Kč
s pohonem ProLift 500

3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm

23.999 Kč
s pohonem ProLift 500

5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm

31.999 Kč
s pohonem ProLift 700

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

RAL 9016
Woodgrain

RAL 7016
Woodgrain

Pohon garážových vrat
ProLift 500

Pohon garážových vrat
ProLift 700

• max. tažná síla 500 N
• velikost vrat do 7 m2
• rychlost pohybu vrat cca 10,5 cm/s
bezúdržbový kevralový ozubený pás
• spolehlivé automatické vypínání
• bezpečná rádiová frekvence
433 MHZ RC
• v kombinaci s garážovými vraty
Hörmann testován a certifikován podle
evropské normy 13241-1
• dva tvarově krásné
dvoukanálové dálkové
ovladače s chromovaným
očkem pro kroužek na klíče

• max. tažná síla 700 N
• velikost vrat do 11,25 m2
• rychlost pohybu vrat cca 13,5 cm/s
bezúdržbový kevralový ozubený pás
• spolehlivé automatické vypínání
• bezpečná rádiová frekvence
433 MHZ RC
• v kombinaci s garážovými vraty
Hörmann testován a certifikován podle
evropské normy 13241-1
• dva tvarově krásné
dvoukanálové dálkové
ovladače s chromovaným
očkem pro kroužek na klíče

RAL 8028
Woodgrain

Zlatý dub
Decocolor

Tmavý dub / Ořech
Decocolor

modernizace
Domovní dveře
s prosklením,
bez bočního dílu

33.999 Kč*

od

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65

Domovní dveře
Thermo46
motiv 010

20.999 Kč*

Domovní dveře Thermo46
motiv 010

• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícující s plochou a bez viditelných rámů křídla
• ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou
polyuretanovou pěnou
• hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem a vzhledem Roundstyle
• ve 3 akčních barvách a 3 akčních dekorech Decograin na vnější i vnitřní straně
• pětibodový bezpečnostní zámek bránící vloupání
• volitelně s bezpečnostním vybavením RC 2 za příplatek kromě motivu 700A
• vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 0,87 W/(m²∙K)**
• akční velikosti od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)
• volitelně i s bočními díly

• ocelové dveřní křídlo o tloušťce
46 mm s přerušeným tepelným mostem
a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
• hliníková zárubeň 60 mm A2 s přerušeným tepelným
mostem a v hranatém provedení
• vícebodové zamykání bránící vloupání
• dobrá tepelná izolace s hodnotou
UD 1,2 W/(m²∙K)**
• lakované ve 3 barvách nebo s povrchem Decograin
ve 3 dekorech na vnitřní i vnější straně
• volitelně k dodání i s kukátkem
• vyráběné na míru: akční velikosti od 875 x 1875 mm
do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)

Provozně bílá
Motiv 010
V RAL 9016

Motiv 015
V RAL 9016

Motiv 515
V RAL 9016

Motiv 700A
V RAL 9016

Motiv 700
V RAL 9016

Motiv 810
V RAL 9016

Motiv 900
V RAL 9016

31.999 Kč*
Ve 2 barvách
32.999 Kč*

31.999 Kč*
Ve 2 barvách
32.999 Kč*

31.999 Kč*
Ve 2 barvách
32.999 Kč*

33.999 Kč*
Ve 2 barvách
34.999 Kč*

36.999 Kč*
Ve 2 barvách
37.999 Kč*

36.999 Kč*
Ve 2 barvách
37.999 Kč*

36.999 Kč*
Ve 2 barvách
37.999 Kč*

Ve 3 dekorech
34.999 Kč*

Ve 3 dekorech
34.999 Kč*

Ve 3 dekorech
34.999 Kč*

Ve 3 dekorech
36.999 Kč*

Ve 3 dekorech
39.999 Kč*

Ve 3 dekorech
39.999 Kč*

Ve 3 dekorech
39.999 Kč*

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Na přání

pouze u motivu
700A

Ve 3 akčních
barvách
Provozně bílá
RAL 9016

Terakotově
hnědá
RAL 8028

Terakotově hnědá
RAL 8028
20.999 Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
20.999 Kč*

Decograin

Decograin

Decograin

Titan Metallic
23.999 Kč*

Zlatý dub
23.999 Kč*

Tmavý dub/ořech
23.999 Kč*

Kování zdůrazňuje celkový dojem:
zvolte si madlo podle svých přání

Antracitová šeď
RAL 7016
Sada klika/klika
ES 0 / ES 1

Ve 3 akčních
dekorech
Upozornění: Povrchy
Decocolor a Decograin
nejsou vzhledově stejné.

RAL 9016
20.999 Kč*

Decograin

Decograin

Decograin

Titan Metallic

Zlatý dub

Tmavý dub/
ořech

Sada klika/koule
ES 0 / ES 1

Sada klika/klika
ES 0 / ES 1

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců.
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1230 × 2180 mm

od

Made in Germany

Nejlepší kombinace komfortu a designu
Pohon
ProPort D
od

Pohon
ProPort S

14.999 Kč*

od

11.999 Kč*

Pohon otočných bran ProPort D

Pohon posuvných bran ProPort S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

max. tažná síla 800 N
bezpečná rádiová frekvence 433 MHZ RC
pro dvoukřídlé brány
do max. velikosti brány 5 m (2 × 2,50 m)
synchronní otvírání u stejně širokých křídel
brány
• otvírání jednoho křídla brány pro průchod
• tvarově krásný dvoukanálový dálkový ovladač
s chromovaným očkem pro kroužek na klíče

max. tažná síla 600 N
bezpečná rádiová frekvence 433 MHZ RC
do max. velikosti brány 4 m
částečné otevření brány jako průchod pro
osoby
• tvarově krásný dvoukanálový dálkový
ovladač s chromovaným očkem pro kroužek
na klíče

Na naše služby se můžete spolehnout
www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)
Kvalifikované
odborné
poradenství

Stav 01.2017 / tisk 02.2017 / HF 86946 CS / G.50.0

Vyměření na místě

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

Odborná montáž

Demontáž a
ekologická
likvidace
* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců v České republice.

