Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
*Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane montáže a DPH. Pre akciové veľkosti (RenoMatic: 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm, 2500 x 2000 mm, 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm; RenoDoor:
1100 × 2100 mm). Platné u všetkých zúčastnených obchodníkov na Slovensku do 31.12.2012.
**Pri RenoMatic v porovnaní s bránou LPU s rovnakým motívom brány a rovnakým povrchom.
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899 €

Ušetrite teraz až 30 %**!
Naše služby
pre Vašu
modernizáciu

Kvalifikované
poradenstvo

Zameranie priamo
u Vás

Odborná montáž
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Brána a domové dvere roka v 6 vysoko hodnotných p
Sekcionálna garážová brána RenoMatic

Biela RAL 9016

Vrátane pohonu Hörmann ProMatic, konštrukčne rovnaká ako dvojstenne
izolované sekcionálne garážové brány Hörmann EPU v uvedených akciových
veľkostiach. Iné veľkosti brán je možné dodať vo vyhotovení LPU 40 s prelisom M
v rovnakých povrchových úpravách.
Bránu RenoMatic obdržíte v hladkej, mikroprofilovanej povrchovej úprave Micrograin
vo farbách biela, terakotovo hnedá, biely hliník ako aj v povrchovej úprave Decograin
odolnej voči UV žiareniu v dekoroch Zlatý dub, Tmavý dub a Titan Metallic.

Domové dvere RenoDoor
Konštrukčne rovnaké ako domové dvere Hörmann ThermoPro s oceľovým krídlom
dverí s hrúbkou 46 mm a s hliníkovou zárubňou v uvedenej akciovej veľkosti.
Iné veľkosti dverí sa dodávajú na požiadanie.

Ako RenoMatic Micrograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125mm, 2500 x 2125 mm,
2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € príp. v akciových veľkostiach 3000 × 2125 mm
a 3000 × 2250 mm za 999 € a ako RenoDoor Color v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm
za 1 199 €.

Decograin Zlatý dub

Domové dvere RenoDoor obdržíte v prevedení lakované hladké oceľové dverné krídlo
vo farbách biela, terakotovo hnedá, biely hliník ako aj v povrchovej úprave Decograin
odolnej voči UV žiareniu v dekoroch Zlatý dub, Tmavý dub a Titan Metallic.

Prednosti povrchovej úpravy Decograin:
• Prirodzený vzhľad dreva (Zlatý dub, Tmavý dub)
• Vysoká zvuková a tepelná izolácia
• Žiadne dodatočné natieranie
• Žiadna deformácia
Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
*Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane montáže a DPH. Pre akciové veľkosti (RenoMatic: 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm,
2500 x 2000 mm, 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm; RenoDoor: 1100 × 2100 mm). Platné u všetkých zúčastnených obchodníkov na
Slovensku do 31.12.2012.

Ako RenoMatic Decograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm,
2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € príp. v akciových veľkostiach
3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm za 999 € a ako RenoDoor Decograin
v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm za 1 299 €.

Domové dvere
RenoDoor light
Iba

RenoMatic
Decograin Titan Metallic
vrátane pohonu
Iba
*

RenoDoor
Decograin Titan Metallic
Iba
*

1.299 €

899 €

povrchových úpravách za akciovú cenu
Terakotovo hnedá RAL 8028

**

Biely hliník RAL 9006

Ušetrite teraz
až 25 %***
Domové dvere
RenoDoor light
Konštrukčne rovnaké ako domové
dvere Hörmann ThermoPro
s hliníkovou zárubňou v 2 farbách
za rovnakú cenu a v akciovej
veľkosti 1100 x 2100 mm,
stavebná hĺbka 46 mm. Iné veľkosti
dverí sa dodávajú na požiadanie.

Ako RenoMatic Micrograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125 mm,
2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € príp.
v akciových veľkostiach 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm za 999 €
a ako RenoDoor Color v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm za 1 299 €.

Ako RenoMatic Micrograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125 mm,
2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € a ako
RenoDoor Color v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm za 1 299 €.

Decograin Tmavý dub

Decograin Titan Metallic

Ako RenoMatic Decograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125 mm,
2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € príp.
v akciových veľkostiach 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm za 999 €
a ako RenoDoor Decograin v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm za 1 299 €.

Ako RenoMatic Decograin v akciových veľkostiach 2375 x 2125 mm,
2500 x 2125 mm, 2375 x 2000 mm a 2500 x 2000 mm za 899 € a ako
RenoDoor Decograin v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm za 1 299 €.

O programe garážových brán a domových dverí Hörmann sa dozviete viac v prospektoch výrobkov u Vášho partnera Hörmann alebo na www.hoermann.com

Biela RAL 9016

Terakotovo
hnedá
RAL 8028

Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
**Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane montáže a DPH pre akciové veľkosti. Platí u všetkých zúčastnených obchodníkov na Slovensku do 31.12.2012.
***Pri dverách RenoDoor light v porovnaní s domovými dverami ThermoPro s rovnakým motívom a rovnakou povrchovou úpravou.

Brána
roka

Dvere
roka

739 €

Domové dvere
TopSecur vo vyhotovení
WK 2 bez bočných
dielov
Iba

2.499 €

*

Domové dvere
TopSecur

WK 2

Certifikovaná
Konštrukčne rovnaké ako domové dvere
bezpečnosť
TopPrestige, vo vyhotovení WK2 brániacom
vlámaniu, zvonku s hliníkovou výplňou prekrývajúcou krídlo,
rámový profil 80 mm, madlo z ušľachtilej ocele. Sklo: zvonku
Float pieskované s priehľadnými pruhmi, zvnútra vrstvené
bezpečnostné sklo (P4). Aplikácie z ušľachtilej ocele na vnútornej
a vonkajšej strane.
Veľkosť dverí do 1250 x 2250 mm na mieru bez navýšenia
ceny.

Bočný diel TopSecur vo
vyhotovení WK 2

Každý len

1.199 €

*

Bočný diel
TopSecur

WK
2
Certifikovaná

Vo vyhotovení WK 2 brániacom vlámaniu,
bezpečnosť
s výplňou z dizajnového skla. Sklo: zvonku Float
pieskované s priehľadnými pruhmi, zvnútra vrstvené
bezpečnostné sklo (P4).
Veľkosť bočného dielu do 600 x 2250 mm na mieru bez
navýšenia ceny.

S istotou ušetríte až 20%**!

Biela RAL 9016
na vonkajšej a vnútornej
strane vysoko lesklá
prášková povrchová úprava.

Biely hliník RAL 9006
prášková povrchová úprava
s metalickým efektom,
vnútorná strana v bielej farbe.

Terakotovo hnedá
RAL 8028
prášková povrchová úprava,
vnútorná strana v bielej
farbe.

Decograin Zlatý dub
s detailne verným
charakterom dreva,
vnútorná strana v bielej
farbe.

Gaštanovo sfarbený
štrukturovaný lak vo
farebnom odtieni CH 607,
vnútorná strana v bielej
farbe.

Antracitovo sfarbený
štrukturovaný lak vo
farebnom odtieni CH 703,
vnútorná strana v bielej
farbe.
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V 6 vysoko hodnotných povrchových úpravách za rovnakú akciovú cenu

Pohony vjazdových brán pre Vašu otváravú a posuvnú bránu
Pohon otváravej brány
RotaMatic 2 (2-krídlová)
Iba

717 €

*

Pohon posuvnej brány
LineaMatic
Iba

499 €

*

Pohon otváravej brány RotaMatic 2 (2-krídlová)

Pohon posuvnej brány LineaMatic

• Robustný elektromechanický pohon otváravej brány pre 2-krídlové otváravé
brány do výšky brány max. 2000 mm a šírky krídla max. 2500 mm

• Pohon pre posuvné brány so šírkou do max. 6000 mm a s výškou
do max. 2000 mm

• Do hmotnosti krídla max. 220 kg

• Do hmotnosti krídla max. 300 kg

• Funkcia prechodového krídla programovateľná

• Profily ozubenej tyče musia byť v závislosti od vyhotovenia a šírky brány
objednané osobitne

• Vrátane 4-tlačidlového ručného vysielača

• Vrátane 4-tlačidlového ručného vysielača

Vrátane pozvoľného
rozjazdu a jemného
zastavenia

Nastaviteľné obmedzenie
sily

Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
*Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane montáže a DPH pre akciové veľkosti. Platí u všetkých zúčastnených
obchodníkov na Slovensku do 31.12.2012.
**V porovnaní s domovými dverami TopPrestige 686 TP vo vyhotovení WK 2.

Pohony vjazdových brán

