Vrata a domovní dveře roku
Modernizujte nyní a ušetřete až 30 % *
Sekční
garážová vrata
„RenoMatic“
Včetně pohonu Hörmann
„ProMatic“ a stavebně stejná jako
sekční garážová vrata Hörmann
EPU s dvoustěnnou izolací v
akční velikosti 2500 x 2125 mm.
Je možno dodat i jiné velikosti
vrat v provedení LPU40 se
stejnými povrchy.

RenoDoor

pouze
Kč 26 990,-**

RenoMatic
M-Sicke, mit Antrieb
RenoMatic
nur
Drážka M, s pohonem

pouze
899
€

**

Kč 20 990,-**

Domovní dveře
„RenoDoor“
Stavebně stejné jako domovní
dveře Hörmann ThermoPro
s hliníkovou zárubní v akční
velikosti 1100 x 2100 mm. Na
dotaz je možno dodat i jiné
velikosti dveří.

* V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.
** Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a DPH 9%. Platí u autorizovaných prodejců Hörmann v ČR.

Tři kvalitní povrchy s exkluzivním vzhledem za příznivé akční ceny

Garážová vrata v provedení Silkgrain®, bílá, domovní
dveře z hliníku, bíle lakované.

Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení
Decograin® Zlatý dub.

Eindruck Händler

Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení
Decograin® „Titan Metallic“.

Automatická sekční vrata "RenoMatic"
Včetně pohonu Hörmann "ProMatic" a stavebně stejný jako garážová

RenoMatic
Drážka M, s pohonem

sekční vrata Hörmann EPU v akční velikosti 2500 x 2125 mm.
K dodání jsou i jiné velikosti vrat v provedení LPU40 se stejným povrchem.

pouze
Kč 20 990,-**

42 mm

NOVINKA: Zábrana proti vloupání testovaná zkušebním
ústavem TÜV

42 mm

Tažná a tlačná síla: 500 N
Špičková síla: 650 N
Otvírací rychlost:
max. 14 cm/s
Garážová sekční vrata
Den za dnem více pohodlí a bezpečnosti

Sekční garážová vrata
EPU

Pohon garážových vrat
ProMatic

Zajištění vrat bránící
vloupání

Sekční garážová vrata EPU mají
dvoustěnnou izolaci. S lamelami
o tloušťce 42, popř. 20 mm se
vrata pohybují příjemně tiše.
Technika tažné pružiny
s patentovaným systémem
pružiny v pružině chrání křídlo
vrat před pádem. Díky dobré
tepelné izolaci jsou vrata EPU
velmi vhodná v případě, že
garáž přímo navazuje na dům,
nebo když z garáže vede
přístup do domu.

Bezpečný a bezúdržbový kvalitní
pohon garážových vrat.
S patentovanou technikou
pohonu využívající vodicí
kolejnice, která zajišťuje
spolehlivý a tichý chod vrat.
Včetně spolehlivé vypínací
automatiky, která vrata zastaví u
překážek. S pohonem Hörmann
ProMatic si automaticky užíváte
většího pohodlí a bezpečnosti.

Automatická sekční vrata
Hörmann jsou vybavena
automatickým uzamknutím vrat.
Jsou-li garážová vrata zavřena,
zapadne zajištění proti zvednutí
automaticky do dorazu vodicí
kolejnice, vrata jsou ihned
uzamknuta a chráněna proti
vypáčení. Toto uzamknutí vrat
funguje čistě mechanicky,
zůstává tedy účinné i bez
napájení elektřinou. při výpadku
proudu.

Objevte mnohotvárnost
automatických sekčních vrat
Hörmann. Nechte se přesvědčit
rozmanitými variantami a
možnostmi ztvárnění.

Pouze u společnosti
Hörmann

Domovní dveře "RenoDoor"

velikosti 1100 x 2100 mm. Jiné velikosti dveří dodáváme na požádání.

pouze
Kč 26 990,-**

Krásný tvar, bezpečnost a dobrá tepelná izolace

Dveřní křídlo

Hliníková zárubeň

8násobně zajištěné

Domovní dveře RenoDoor mají
vynikající tepelně izolační
vlastnosti díky dveřnímu křídlu
vyplněnému tuhou, zcela
bezfreonovou polyuretanovou
pěnou o tloušťce 46 mm.
Tvarově krásné, hladké dveřní
křídlo z oceli bez viditelného
rámu křídla prostě vypadá
dobře.

Dvojité těsnění na všech
4 stranách s doplňkovým
kartáčovým těsněním v prostoru
nohou zajišťuje ochranu před
větrem a povětrností.
Tepelné ztráty se zmenší,
ušetříte tedy hotové peníze.
Tepelně dělená hliníková
zárubeň v zaobleném stylu navíc
vypadá velmi exkluzivně.

Domovní dveře RenoDoor jsou
standardně vybaveny
8násobným uzamknutím
otočným západkovým zámkem.
Váš domov bude bezpečný:
Dvě kuželové otočné závory se
dvěma doplňkovými pojistnými
čepy a jednou západkou zámku
zapadnou do uzavíracích plechů
zárubně a dveře pevně
přitáhnou. Další tři pojistné čepy
na straně závěsů prakticky
znemožňují vypáčení dveří.

*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a DPH 9%. Platí u autorizovaných prodejců Hörmann ČR.

www.hoermann.com

s ocelovým dveřním křídlem a hliníkovou zárubní v akční

RenoDoor

Vchodové dveře ThermoPro
Z oceli a hliníku, pro domovní a vedlejší vchody

Veškeré informace o těchto
domovních dveřích, variantách
výbavy, barvách, madlech atd.
naleznete v prospektu ThermoPro
společnosti Hörmann.
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Stavebně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro

