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„Mám rád
profesionály,
kteří denně
dávají to nejlepší.“
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
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Ihr Experte für die Tor- und Tür-Modernisierung:
Gerd Mustermann
Tel.: 01234/56789
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Musterstraße 88 | 123456 Musterstadt | Tel.: 01234/56789

Michael Schumacher, 7násobný mistr světa Formule 1

„Pokud jde o vrata
a dveře, jdu na to
s firmou Hörmann.“

Odborná
montáž
a mnoho
dalšího.
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Měření
na místě
instalace
Kvalifikované
odborné
poradenství

Pro váš domov
jen to nejlepší –
naše služby
pro modernizaci:

V
č
e
t
ně
d
n
o
a
tazu
p
olo
h
u
vrat

Standardně u sekčních
garážových vrat
RenoMatic 2013:
dálkový ovladač HS 5 BS
(obrázek v originální velikosti)

„Technika, která
je promyšlená
do posledního
detailu, mě nadchla.“
Kvalita pro váš domov
Například: Rádiové dálkové ovládání orientované
na budoucnost BiSecur s dotazem na polohu vrat.
Barvou LED na dálkovém ovladači vám dálkový ovladač
HS 5 BS indikuje, zda je vaše garáž zavřená nebo
otevřená. Proto již nemusíte chodit za větru a deště
před dveře. Na přání vrata stisknutím tlačítka pohodlně
zavřete, např. uvnitř domu. Nově vyvinutá, extrémně
bezpečná metoda šifrování vám poskytuje dobrý pocit,
že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš rádiový signál.
Je zkoušena a certifikována bezpečnostními experty
Ruhrské univerzity v Bochumi a je stejně bezpečná
jako internetové bankovnictví. Vhodné pro obsluhu
garážových vrat, vjezdových bran, světla ap.

Made in Germany

Dveře roku: domovní dveře RenoDoor 2013
Domovní dveře Hörmann RenoDoor 2013 jsou nejen
elegantní vizitkou vašeho domova, která se vzhledem
dokonale hodí ke garážovým vratům. Také jejich vnitřní
hodnoty jsou přesvědčivé: Ocelové dveřní křídlo a hliníková
zárubeň jsou tepelně dělené. Dveřní křídlo o tloušťce
46 mm poskytuje nejlepší tepelnou izolaci s hodnotou
U až 1,5 W/(m²·K). Tím trvale šetříte energii, tedy také
peníze. Další inovace Hörmann: dveře RenoDoor jsou
vybaveny bezpečnostním sklem zvenku i zevnitř.
Od 29.992,- Kč

Vrata roku: RenoMatic 2013
Sekční garážová vrata Hörmann RenoMatic 2013 přesvědčují
dvoustěnnými tepelně izolovanými lamelami s vynikající
tepelnou izolací. Stejně přesvědčivý je i nový elegantní
povrch New Silkgrain. Pro každodenní pohodlí jsou vrata
vybavena pohonem ProMatic. Tak při větru a dešti rychle
a jednoduše zajedete do garáže. Místo dálkového ovladače
HSE 2 BS dostanete u pohonu RenoMatic 2013 exkluzivní
dálkový ovladač HS 5 BS bílé barvy s doplňkovým
dotazem na polohu vrat. Standardně bez příplatku.
Od 23.988,- Kč

Všechny akční výrobky s úsporou až 30 %
najdete na vnitřních stranách

Jen u firmy Hörmann
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Standardně u sekčních
garážových vrat
RenoMatic 2013:
dálkový ovladač HS 5 BS
(obrázek v originální velikosti)

„Technika, která
je promyšlená
do posledního
detailu, mě nadchla.“
Kvalita pro váš domov
Například: Rádiové dálkové ovládání orientované
na budoucnost BiSecur s dotazem na polohu vrat.
Barvou LED na dálkovém ovladači vám dálkový ovladač
HS 5 BS indikuje, zda je vaše garáž zavřená nebo
otevřená. Proto již nemusíte chodit za větru a deště
před dveře. Na přání vrata stisknutím tlačítka pohodlně
zavřete, např. uvnitř domu. Nově vyvinutá, extrémně
bezpečná metoda šifrování vám poskytuje dobrý pocit,
že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš rádiový signál.
Je zkoušena a certifikována bezpečnostními experty
Ruhrské univerzity v Bochumi a je stejně bezpečná
jako internetové bankovnictví. Vhodné pro obsluhu
garážových vrat, vjezdových bran, světla ap.

Jen u firmy Hörmann

Dveře roku: domovní dveře RenoDoor 2013
Domovní dveře Hörmann RenoDoor 2013 jsou nejen
elegantní vizitkou vašeho domova, která se vzhledem
dokonale hodí ke garážovým vratům. Také jejich vnitřní
hodnoty jsou přesvědčivé: Ocelové dveřní křídlo a hliníková
zárubeň jsou tepelně dělené. Dveřní křídlo o tloušťce
46 mm poskytuje nejlepší tepelnou izolaci s hodnotou
U až 1,5 W/(m²·K). Tím trvale šetříte energii, tedy také
peníze. Další inovace Hörmann: dveře RenoDoor jsou
vybaveny bezpečnostním sklem zvenku i zevnitř.
Od 29.992,- Kč

Made in Germany
Vrata roku: RenoMatic 2013
Sekční garážová vrata Hörmann RenoMatic 2013 přesvědčují
dvoustěnnými tepelně izolovanými lamelami s vynikající
tepelnou izolací. Stejně přesvědčivý je i nový elegantní
povrch New Silkgrain. Pro každodenní pohodlí jsou vrata
vybavena pohonem ProMatic. Tak při větru a dešti rychle
a jednoduše zajedete do garáže. Místo dálkového ovladače
HSE 2 BS dostanete u pohonu RenoMatic 2013 exkluzivní
dálkový ovladač HS 5 BS bílé barvy s doplňkovým
dotazem na polohu vrat. Standardně bez příplatku.
Od 23.988,- Kč

Všechny akční výrobky s úsporou až 30 %
najdete na vnitřních stranách

Vrata roku: RenoMatic 2013

23.988,- Kč

*

Sekční garážová vrata
RenoMatic 2013, drážka M,
včetně pohonu ProMatic
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• Konstrukčně stejná jako sekční
garážová vrata Hörmann EPU
• Dvoustěnné tepelně izolované lamely
• Pohon garážových vrat ProMatic
s moderním rádiovým dálkovým
ovládáním BiSecur a dálkovým
ovladačem HS 5 BS v bílé barvě
• Akční velikosti 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm,
a některé další - viz dále.

Standardně včetně
těchto položek:
Dálkový ovladač
HS 5 BS bílé
barvy s dotazem
na polohu vrat

od

29.992,- Kč

*

Domovní dveře RenoDoor 2013
bez bočních dílů

• Konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann
ThermoPro s hliníkovou zárubní
• S partnerským vzhledem vzhledem
ke garážovým vratům
• Tepelně dělené dveřní křídlo o tloušťce 46 mm
• Trojité izolační prosklení
• Akční velikost 1100 × 2100 mm
• Vhodné boční díly dostanete v programu
domovních dveří ThermoPro

Provozně bílá RAL 9016
Vrata: New Silkgrain – 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125,
2500 × 2250 mm za 24.990,- Kč*
Dveře: hladký povrch – 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*

Titan
Vrata: New Silkgrain – 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125 mm
za 24.990,- Kč*
Dveře: hladký povrch – 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*

Bílý hliník RAL 9006
Vrata: New Silkgrain - 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125 mm
za 24.990,- Kč*
Dveře: hladký povrch - 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*

Terakotově hnědá RAL 8028
Vrata: New Silkgrain - 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125,
2500 × 2250 mm za 24.990,- Kč*
Dveře: hladký povrch - 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*
Zlatý dub
Vrata: Decograin – 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125,
2500 × 2250 mm za 24.990,- Kč*
2500 × 2500, 3000 × 2125, 3000 × 2250,
3000 × 2500 mm za 27.991,- Kč*
Dveře: Decograin – 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*
Tmavý dub / ořech
Vrata: Decograin – 2375 × 2000,
2500 × 2000 mm za 23.988,- Kč*
2375 × 2125, 2500 × 2125,
2500 × 2250 mm za 24.990,- Kč*
2500 × 2500, 3000 × 2125, 3000 × 2250,
3000 × 2500 mm za 27.991,- Kč*
Dveře: Decograin – 1100 × 2100 mm
za 29.992,- Kč*

Domovní dveře TopSecur s bočními díly

57.995,- Kč
Domovní dveře TopSecur
v provedení WK 2 bránícím vloupání,
akční velikosti do 1250 × 2250 mm
na míru bez příplatku

*

29.992,- Kč

Pohony vjezdových bran s rádiovým
dálkovým ovládáním BiSecur

11.995,- Kč

*

Boční díl TopSecur
v provedení WK 2 bránícím vloupání,
akční velikost do 600 × 2250 mm
na míru bez příplatku

*

Pohon posuvných bran LineaMatic
pro posuvné brány do šířky max. 6000 mm
včetně dálkového ovladače HS 4 BS
v černé barvě

Standardně:
dálkový
ovladač
HS 4 BS
v černé barvě

16.997,- Kč

*

Pohon otočných bran RotaMatic 2
pro 2-křídlé otočné brány do šířky křídla
2500 mm včetně dálkového ovladače
HS 4 BS v černé barvě
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•
•
•
•

Hodnotné hliníkové domovní dveře s rámovým profilem 80 mm
Velkorysý a elegantní vnější vzhled díky hliníkové výplni překrývající křídlo
V provedení WK 2 bránícím vloupání
V 6 různých površích / barvách

WK
2
Certifikovaná
bezpečnost

provozně bílá
RAL 9016

bílý hliník
RAL 9006

terakotově hnědá Decograin
RAL 8028
zlatý dub

barevný odstín
Hörmann CH 607

s nástřikem práškové
barvy na venkovní
i vnitřní straně,
s vysokým leskem

s nástřikem práškové
barvy s metalickým
efektem, vnitřní strana
provozně bílá

s nástřikem práškové
barvy, vnitřní strana
provozně bílá

strukturní lak
kaštanové barvy,
vnitřní strana
provozně bílá

s detailně přesným
charakterem dřeva,
vnitřní strana
provozně bílá

barevný odstín
Hörmann
CH 703
strukturní lak
antracitové barvy,
vnitřní strana v barvě
provozně bílá

• Pohon pro posuvné brány s moderním rádiovým
dálkovým ovládáním BiSecur (dotaz na polohu
vrat není možný) a dálkovým ovladačem
HS 4 BS v černé barvě
• Do maximální výšky brány 2000 mm a
maximální šířky brány 6000 mm
• Do max. hmotnosti křídla 300 kg
• Měkký rozjezd a měkké zastavení
• Nastavitelná mezní síla
• Profily ozubených tyčí je nutno objednat
samostatně v závislosti na provedení
a šířce brány.

• Robustní elektromechanický pohon otočné
brány s moderním rádiovým dálkovým
ovládáním BiSecur (dotaz na polohu vrat
není možný) a dálkový ovladač HS 4 BS
v černé barvě
• Pro 2-křídlé brány do max. výšky brány
2000 mm a max. šířky brány 2500 mm
• Do max. hmotnosti křídla 220 kg
• Měkký rozjezd a měkké zastavení
• Nastavitelná mezní síla
• Programovatelná funkce průchozího křídla

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vyměření otvoru za garážová sekční vrata pro akční velikosti, popřípadě
akční výrobky (RenoMatic 2013: 2375 x 2000 mm / 2375 x 2125 mm / 2500 x 2000 mm / 2500 x 2125 mm / 2500 x 2250 mm a některé
další.., RenoDoor 2013: 1100 × 2100 mm; domovní dveře TopSecur do 1250 × 2250 mm, TopSecur, boční díl: do 600 × 2250 mm), včetně
DPH. Platné do 31.12.2013 u všech zúčastněných prodejců v Česku.
**U vrat RenoMatic 2013 ve srovnání s vraty LPU se stejným motivem a stejným povrchem.
U dveří TopSecur ve srovnání s domovními dveřmi TopPrestige 686 TP v provedení WK 2.
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Dveře roku: RenoDoor 2013

