„Brány a dvere od
európskej jednotky
nás presvedčili!“

Domové dvere
bez bočného dielu
od

1530 €*

Automatická
garážová brána
od

729 €*

Sekcionálna garážová brána
RenoMatic 2019
vrát. pohonu ProLift 500 alebo ProLift 700
• Dvojstenne izolované lamely s hrúbkou 42 mm
pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý
chod
• Akciové veľkosti
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500
5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700

Prelis M,
Woodgrain
v 6 akciových farbách
a 3 akciových dekoroch
od

729 €*

Pohon garážovej brány ProLift 500
s dvoma 2-kanálovými ručnými vysielačmi s pekným
tvarom, s pochrómovaným uchytením krúžku na kľúče

Pohon garážovej brány ProLift 700
s dvoma 2-kanálovými ručnými vysielačmi s pekným
tvarom, s pochrómovaným uchytením krúžku na kľúče

Povrch Woodgrain, pri bránach s prelisom M, sa
vyznačuje verným napodobnením vzoru pílového rezu a
svojou robustnosťou. (obrázok vľavo v RAL 9016, biela)

RAL 9016,
biela

RAL 9006,
biely hliník

RAL 9007,
sivý hliník

CH 703,
antracit metallic

RAL 7016,
antracitová sivá

RAL 8028,
terakotová hnedá

Decocolor
Dekor Zlatý dub

Decocolor
Dekor Tmavý dub

Decocolor
Dekor Nočný dub

Nový hladký povrch Planar pre brány s prelisom L
v 6 exkluzívnych farbách Hörmann Matt deluxe,
ktoré presviedčajú svojou jemnou eleganciou. (obrázok
vľavo v CH 703, Matt deluxe, antracit metallic)

Lakovaný povrch Decocolor* okúzli prirodzeným
vzhľadom dreva v 3 akciových dekoroch. (obrázok
vľavo v dekore Zlatý dub)

Všetky povrchy brán dodávame s pozinkovaním
v striebornej farbe a ochranným lakom na vnútornej
strane brány.

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hormann.sk

Prelis L,
Planar
v 6 akciových farbách
a 3 akciových dekoroch
od

Nadčasový a
elegantný: nový
hladký povrch
Planar vo farebných
odtieňoch Hörmann
Matt deluxe

829 €*

CH 9016, Matt deluxe,
biela

CH 9006, Matt deluxe,
biely hliník

CH 9007, Matt deluxe,
sivý hliník

CH 703, Matt deluxe,
antracit metallic

CH 7016, Matt deluxe,
antracitová sivá

CH 8028, Matt deluxe,
terakotová hnedá

Decocolor
Dekor Zlatý dub

Decocolor
Dekor Tmavý dub

Decocolor
Dekor Nočný dub

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách sa vzťahujú na farby RAL. Zmeny a omyly v cenách sú
vyhradené.
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti (RenoMatic 2019: 2500 × 2125, 2500 × 2250,
5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm) bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platí do 31.12.2019 u všetkých zúčastnených
predajcov na Slovensku.

Oceľovo/hliníkové domové dvere
Thermo65
• Sériovo s bezpečnostným vybavením
proti vlámaniu RC 2
• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou
UD do 0,87 W/(m² K)**
• Akciové veľkosti: do 1250 × 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

V 3 akciových
farbách
od

1530 €*

RC 2
Certifikovaná
bezpečnosť

Motív THP 010

Motív THP 015

Motív THP 515

Motív THP 700S

Motív THP 810S

Motív THP 900S

Motív 189

Motív 501

Motív 502

Motív 503

Motív 504

Motív 505

Motív 686

Motív 860

Motív 862

Motív 867

Motív 871

Motív 872

V 3 akciových
dekoroch
od

1712 €*

Hliníkové domové dvere
ThermoSafe
• Sériovo s bezpečnostným vybavením
proti vlámaniu RC 3
• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou
UD do 0,87 W/(m² K)**
• Akciové veľkosti: do 1250 × 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

RC 3
Certifikovaná
bezpečnosť

V 7 akciových
farbách
od

2878 €*

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách sa vzťahujú na farby RAL. Zmeny a omyly v cenách
sú vyhradené.
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti (Thermo65 a ThermoSafe: RAM do 1250 × 2250 mm)
bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platí do 31.12.2019 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku
** V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív dverí bez presklenia vo veľkosti 1230 × 2180 mm

Akciové farby Thermo65

„Teraz
sa cítime
bezpečne!“

RAL 9016, biela

RAL 7016, antracitová sivá

RAL 8028, terakotová hnedá

CH 703, antracit metallic

Akciové dekory Thermo65

Decograin Zlatý dub

Decograin Tmavý dub

Decograin Nočný dub

Akciové farby ThermoSafe

RAL 9016, matná, biela

RAL 7030, jemná štruktúra, matná, kamenná sivá

RAL 7016, matná, antracitová sivá

RAL 7016, jemná štruktúra, matná, antracitová sivá

RAL 9007, jemná štruktúra, matná, sivý hliník

CH 703, antracit metallic

CH 607, gaštanové farby
Upozornenie: Akciové domové dvere Thermo65 a
ThermoSafe sú na požiadanie dostupné aj v novom
farebnom odtieni Hörmann Matt deluxe, v rovnakej
farbe ako brány RenoMatic.

Vyobrazenie: Motív hliníkových domových dverí 860 ThermoSafe
v akciovej farbe CH 703, antracit metallic a s voliteľným bočným dielom
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Kvalita Hörmann
Made in Germany

Aktions-Sicherheitshaustüren 2019
Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

RC 3

RC 2

Serienmäßig bei
ThermoSafe und
ThermoCarbon
Haustüren

Serienmäßig bei
Thermo65
Haustüren

Zertifizierte
Sicherheit

Zertifizierte
Sicherheit

Ďalšie informácie nájdete v prospekte „Akciové bezpečnostné
domové dvere“ alebo na stránke www.hormann.sk

Drevené interiérové dvere
• Kompletný prvok: falcované alebo bezfalcové
krídlo dverí, zárubňa a kľučka z ušľachtilej ocele
• Povrch Duradecor maximálne odolný voči nárazu
vo vyhotovení biely lak RAL 9016
• Akciová veľkosť:
Šírky: 610, 735, 860, 985 mm
Výšky: 1985, 2110 mm
• pre hrúbku steny od 80 do 320 mm

s bezfalcovým
krídlom dverí a
skryto umiestnenými
závesmi
od
*

s falcovaným
krídlom dverí
od

318 €

207 €*

Len u firmy Hörmann

Falcované krídlo dverí
s elegantnými zaoblenými rohmi

Bezfalcové krídlo dverí pre
exkluzívny vzhľad dverí

Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hormann.sk

Snímač klímy HKSI
• Dokáže účinne zabrániť vzniku plesní v garáži
• Monitoruje vlhkosť vzduchu v garáži a
automaticky reguluje ventiláciu
• Len v spojení s pohonom garážových dverí
SupraMatic 3 (od indexu C)

Snímač klímy
HKSI
iba

86 €*

Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hormann.sk

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

Vyobrazenie: Drevené interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí,
skryto umiestnenými závesmi a s povrchom Duradecor vo vyhotovení
biely lak RAL 9016

Najlepšia kombinácia komfortu
a dizajnu
Výklopná brána Berry Pearl
• štruktúrovaný povrch Pearlgrain
• 2 farby za rovnakú cenu
• Akciové veľkosti: 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm a
2500 × 2125 mm

Výklopná brána
Berry Pearl

iba

289 €*

Akciové farby výklopnej brány Berry Pearl

RAL 9016, biela

RAL 8028, terakotová hnedá

Pohon otváravej brány ProPort D
Max. ťažná sila 800 N
• Bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
• Pre 2-krídlové brány
• Veľkosť brány do max. 5 m (2 × 2,50 m)
• Synchrónne otváranie pri krídlach
brán s rovnakou šírkou
• Otvorenie jedného
krídla brány pre
Pohon otváravej brány
prechod
ProPort D

od

399 €

*

Pohon posuvnej brány ProPort S
Max. ťažná sila 600 N
• Bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
• Veľkosť brány do max. 4 m
• Čiastočné otvorenie brány pre prechod osôb

Pohony otváravej a
posuvnej brány vrát.
2-kanálových
ručných vysielačov
s pochrómovaným
uchytením krúžku na
kľúče

Pohon posuvnej brány
ProPort S

od

289 €*

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách sa vzťahujú na farby RAL. Zmeny a omyly v cenách sú vyhradené.
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti (výklopná brána Berry Pearl 2375 x 2000, 2375 x 2125, 2500 x 2000 a 2500 x 2125 mm) bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie.
Platí do 31.12.2019 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku
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Na naše služby sa môžete spoľahnúť

kvalifikované
odborné
poradenstvo

zameranie
na mieste

odborná
montáž

demontáž

