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
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Pro krásný a bezpečný domov
RenoMatic 2015 a RenoDoor Plus 2015

Made in Germany
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Sekční garážová vrata
RenoMatic 2015 s pohonem

od

Nejlepší volba: kvalitní povrchy

Sekční garážová vrata RenoMatic 2015
drážka L, včetně pohonu ProMatic
• Lamely s dvoustěnnou izolací 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

23.989 Kč*

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 Plus 2015
bez bočního dílu

32.994 Kč*
Nejlepší volba: vysoká tepelná izolace

Domovní dveře RenoDoor Plus 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro Plus
Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm v provedení Roundstyle
Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 65 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 0,96 W/(m²∙K)
Akční velikosti: 1100 × 2100 mm
Možno rovněž dodat boční díl v akční velikosti 400 × 2100 mm od 15.997 Kč*

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

Antracitová šeď
RAL 7016
za 32.994 Kč*

S hodnotou UD až 0,96 W/(m²·K) jsou dveře RenoDoor Plus 2015
špičkou v této cenové kategorii a splňují požadavky nového
předpisu pro úsporu energie EnEV 2014.
Také dvoustěnná sekční garážová vrata RenoMatic 2015
s hodnotou UD lamely 1,0 W/(m²·K) nabízejí ve srovnání
se starými, jednostěnnými vraty značnou úsporu energie.
Dobrá tepelná izolace se projeví zvláště tehdy, je-li garáž
bezprostředně spojena s obytným prostorem.

Nejlepší volba:

Provozně bílá
RAL 9016
za 32.994 Kč*

Šetřit energií je dnes důležitější než kdykoli předtím.
S výrobky Hörmann účinně šetříte energii a získáte správné
řešení na dlouhou dobu.

Terakotově hnědá Titan Metallic
RAL 8028
CH 703
za 32.994 Kč*
Decograin
za 35.995 Kč*

Zlatý dub
Decograin
za 35.995 Kč*

Tmavý
dub / ořech
Decograin
za 35.995 Kč*

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 2015: 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 Plus 2015: 1100 × 2100 mm; boční díl RenoDoor Plus 2015: 400 × 2100 mm).
Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

od

Akční nabídka pro modernizace

Garážová vrata RenoMatic light 2015 a Renodoor 2015

Sekční vrata na pohon
RenoMatic light 2015

od

Domovní dveře RenoDoor 2015
bez bočního dílu

19.999 Kč*

od

Garážová vrata RenoMatic light 2015
drážka M, včetně pohonu ProLift

29.992 Kč*

Domovní dveře RenoDoor 2015

• lamely s dvoustěnnou izolací o tloušťce 42 / 20 mm
pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
• povrch Woodgrain v čistě bílé barvě RAL 9016, 8028, 7016
• optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky
umělohmotné patě zárubně
• stropní pohon ProLift, výroba Německo, 2 dálkové ovladače
• Akční velikosti: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm,
3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm

• 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
• S hodnotou UD až 1,2 W/(m²∙K) jsou dveře RenoDoor 2015 špičkou
v této cenové kategorii
• Akční velikosti: 1100 × 2100 mm
• Možno rovněž dodat boční díl v akční velikosti 400 × 2100 mm od
14.996 Kč*

Nejlepší volba:

design dveří bez rámového
profilu

Stav 01.2015 / Tisk 01.2015 / HF 86177 CS / PDF

Standardně: dva dvoukanálové
dálkové ovladače
s chromovaným držákem
pro kroužek na klíče

Provozně bílá
RAL 9016
za 29.992 Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
za 29.992 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
za 29.992 Kč*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 31.993 Kč*

Zlatý dub
Decograin
za 31.993 Kč*

Tmavý
dub / ořech
Decograin
za 31.993 Kč*

Dveřní křídlo s hladkou
plochou zevnitř i zevně bez
viditelného rámu křídla
vyhovuje i těm nejnáročnějším
estetickým požadavkům.

Pohon garážových vrat ProLift
pro výklopná a sekční vrata, včetně 2 dálkových ovladačů šedé barvy
•
•
•
•
•
•

max. tažná a tlačná síla: 500 N
velmi tichá technika ozubeného pásu
bezpečné automatické vypínání
bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
jednodílná vodicí kolejnice
v kombinaci s garážovými vraty Hörmann zkoušeno a certifikováno podle
evropské normy 13241-1

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 (RenoMatic light 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm;
RenoDoor 2015: 1100 × 2100 mm; boční díl RenoDoor 2015: 400 × 2100 mm). Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

Dveře bez
viditelného
rámu křídla

