Dobré pre našu klímu
Pekné a bezpečné pre Váš domov
Klimaticky neutrálne dvere od európskej jednotky
Pri výrobe našich akciových brán a dverí využívame 100 % ekologický elektrický prúd a pomocou
mnohých ďalších opatrení ušetríme niekoľko tisíc ton CO2. Ostatné emisie kompenzujeme
podporou projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.
Ďalšie informácie nájdete na www.hoermann.de/umwelt

Využívame 100% ekologický elektrický prúd od

Označenie ekologického elektrického prúdu nemeckých spolkov
pre ochranu životného prostred ia

Garážová brána
vrátane pohonu

od

729 €

*

Domové dvere
bez bočného dielu

od

1530 €

*

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Sekcionálna garážová brána
RenoMatic
• dvojstenné izolované lamely
s hrúbkou 42 mm pre vysokú
tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu
a príjemne tichý chod
• všetky povrchy brán
s pozinkovaním v striebornej farbe
a ochranným lakom na vnútornej
strane brány

Pohon ProLift 500
• veľkosť brány do 7 m²
• s dvoma 2-kanálovými ručnými
vysielačmi, s pochrómovaným
uchytením krúžku na kľúče
Pohon ProLift 700
• veľkosť brány do 11,25 m²
• s dvoma 2-kanálovými ručnými
vysielačmi, s pochrómovaným
uchytením krúžku na kľúče

Pohon ProMatic
• s modernou rádiovou technikou
BiSecur
• dodatočnou výškou otvorenia na
vetranie garáže
• vrátane ručného vysielača
HSE 4 BS s očkom pre prívesok
na kľúče

Ďalšie informácie nájdete na www.hormann.sk

RC
2
Certiﬁkovaná
bezpečnosť

*

Dodatočný balík
bezpečnostné vybavenie RC 2
• certifikovaná odolnosť proti vlámaniu
podľa DIN/TS 18194

SECURITY TESTED

Testovaná ochrana proti vlámaniu sa odporúča policajnými poradňami.

Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové brány v akciových veľkostiach bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.
Platné do 30.09.2021 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

Príplatok

99 €

*

RenoMatic, prelis M
Woodgrain / Decocolor

„Klimaticky neutrálne brány a
dvere sú dobré pre našu klímu
a pre budúcnosť našich detí.“
RAL 9016, biela

RAL 9006, biely hliník

RAL 9007, sivý hliník

CH 703, antracit metallic

RAL 7016, antracitová sivá

RAL 8028, terakotovo
hnedá

Decocolor
dekor Golden Oak
(Zlatý dub)

Decocolor
dekor Dark Oak
(Tmavý dub)

Decocolor
dekor Night Oak
(Nočný dub)
Lakovaný povrch
Decocolor okúzli
prirodzeným vzhľadom dreva
v 3 akciových dekoroch.
(obrázok vľavo v dekore
Golden Oak (Zlatý dub))

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

RenoMatic, prelis M
Woodgrain / Decocolor

od

729 €

*

Akciové veľkosti:
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500:

729 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700:
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic:

929 €*
1269 €*

RenoMatic, prelis L
Planar / Decocolor

„Elegantné, farebné odtiene
Matt deluxe perfektne ladia
s naším domovom a sú veľmi
trendové.“

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,
terakotovo hnedá

Decocolor
dekor Golden Oak
(Zlatý dub)

Decocolor
dekor Dark Oak
(Tmavý dub)

Decocolor
dekor Night Oak
(Nočný dub)

RenoMatic, prelis L
Planar / Decocolor

od

829 €

*

6 exkluzívnych farebných
odtieňov Hörmann Matt

Lakovaný povrch
Decocolor okúzli

deluxe hladkej povrchovej
úpravy Planar presviedča
svojou jemnou eleganciou.
(obrázok vľavo vo farbe
CH 703, Matt deluxe,
antracit metallic)

prirodzeným vzhľadom
dreva v 3 akciových
dekoroch. (obrázok vľavo
v dekore Golden Oak
(Zlatý dub))

Akciové veľkosti:
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500:

829 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700I: 1039 €*
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic:
1499 €*
*

Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové brány v akciových veľkostiach bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.
Platné do 30.09.2021 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

RenoMatic, prelis L
Duragrain

„Táto povrchová úprava, ktorá
je mimoriadne odolná proti
poškriabaniu a odpudzuje
nečistoty, nás úplne presvedčila.“

Diamond Black

Diamond Anthracite

Diamond Basalt

Diamond Stone

Diamond Brown

Diamond Red

Diamond Green

RenoMatic, prelis L
Duragrain

od

999 €

*

Diamond Grey

Hladká povrchová úprava
Duragrain v 8 moderných
farbách zaručuje trvale

Konečná povrchová

pekný vzhľad brány.
(obrázok vľavo vo farbe
Diamond Stone)

mimoriadne pevná, odolná

úprava s vysokoodolným
ochranným lakom je
proti poškriabaniu a
odpudzujúca nečistoty.

Akciové veľkosti:
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500:

999 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700:
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic:

1249 €*
1799 €*

