Pre pekný a bezpečný domov
RenoMatic Light 2015

Sekcionálna brána
RenoMatic light
od

649 €*

Garážová brána RenoMatic light 2015
Prelis M, vrátane pohonu ProLift
• dvojstenné, izolované lamely s hrúbkou 42 / 20 mm pre vysokú
tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
• Povrch Woodgrain vo farbe biela, RAL 9016, terakotovo hnedá,
RAL 8028 a antracitovo sivá, RAL 7016
• optimálna dlhodobá ochrana zárubne prostredníctvom plastovej päty
zárubne
• Akciové veľkosti: 2500 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm,
5000 × 2250 mm

Pohon garážovej brány ProLift
pre výklopné a sekcionálne brány do veľkosti 7 m²,
vrátane 2 ručných vysielačov sivej farby
•
•
•
•
•
•

Max. ťažná a tlačná sila: 500 N
Nehlučná technika ozubených pásov
Spoľahlivá vypínacia automatika
Bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
Jednodielna vodiaca koľajnica
Testované a certifikované v kombinácii s garážovými
bránami Hörmann podľa európskej normy 13241-1

Pohon garážovej brány ProLift 700
pre výklopné a sekcionálne brány väššie
ako 7 m², vrátane 2 ručných vysielačov sivej
farby

Sériovo: dva 2-kanálové ručné
vysielače s pekným tvarom,
s pochrómovaným uchytením
krúžku a na kľúče

Biela RAL 9016
od 649 €*

Terakotovo hnedá
RAL 8028
od 649 €*

Antracitovo sivá RAL 7016
od 649 €*

Pre pekný a bezpečný domov
Exkluzívne, výhodné ponuky od európskej jednotky
Domové dvere
ThermoPro TPS 010
od
*
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695 €

Domové dvere
ThermoPro TPS 010

Domové dvere
RenoDoor Plus 2015

Domové dvere
TopSecur 2015

• zvnútra a zvonku vzhľad
krídla dverí v jednej
rovine bez viditeľného
rámu krídla
• termicky oddelené
oceľové krídlo dverí
s hrúbkou 46 mm,
s polyuretánovou
výplňou z tvrdenej peny
• lakované alebo
s povrchovou úpravou
Decograin na vnútornej
a vonkajšej strane
• termicky oddelená
60 mm hliníková
zárubňa so vzhľadom
Roundstyle
• viacnásobné
blokovanie brániace
vlámaniu
• dobrá tepelná izolácia
s hodnotou
UD 1,2 W/(m²·K)
• akciové veľkosti:
1100 × 2100 mm

• konštrukčne rovnaké
ako domové dvere
Hörmann ThermoPro Plus
• zvnútra a zvonku
vzhľad krídla dverí
v jednej rovine
bez viditeľného
rámu krídla
• termicky oddelené
oceľové krídlo dverí
s hrúbkou 65 mm
• lakované alebo
s povrchovou úpravou
Decograin na vnútornej
a vonkajšej strane
• termicky oddelená
80 mm hliníková zárubňa
so vzhľadom Roundstyle
• viacnásobné blokovanie
brániace vlámaniu
• vysoká tepelná
izolácia s hodnotou
UD = 0,96 W/(m²·K)
• akciová veľkosť
domových dverí:
1100 × 2100 mm
• akciová veľkosť
bočného dielu:
400 × 2100 mm

• konštrukčne
rovnaké ako domové
dvere Hörmann
ThermoSafe
• zvnútra a zvonku
vzhľad krídla dverí
v jednej rovine
bez viditeľného
rámu krídla
• termicky oddelené,
hliníkové krídlo dverí
s hrúbkou 73 mm,
s práškovou
povrchovou úpravou,
vnútorná strana v bielej
farbe RAL 9016
• termicky oddelená
hliníková zárubňa
80 mm
• bezpečnostné
vybavenie RC 2
brániace vlámaniu
• vysoká tepelná
izolácia s hodnotou
UD = 0,9 W/(m²·K)
• vhodné bočné
diely obdržíte
v programe hliníkových
domových dverí
• akciové veľkosti
do 1250 × 2250 mm
na mieru bez navýšenia
ceny

Biela
RAL 9016
za 695 €*

Antracitovo
sivá
RAL 7016
za 815 €*

Terakotovo
hnedá
RAL 8028
za 815 €*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 838 €*

RC 2
Certifikovaná
bezpecnost

Biela
RAL 9016
za 1275 €*

Antracitovo
sivá
RAL 7016
za 1275 €*

Terakotovo
hnedá
RAL 8028
za 1275 €*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
za 1355 €*

Zlatý dub
Decograin
za 838 €*

Zlatý dub
Decograin
za 1355 €*

Tmavý dub
Decograin
za 838 €*

Tmavý dub
Decograin
za 1355 €*

Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.
* Nezávislé odporúčanie ceny bez montáže a dopravy pre akciové veľkosti (RenoMatic light 2015: 2500 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 5000 × 2250 mm; TPS 010 / RenoDoor Plus 2015: 1100 × 2100 mm,
bočný diel RenoDoor Plus 2015: 400 × 2100 mm, TopSecur 2015: do 1250 × 2250 mm) vrátane 20 % DPH. Platné do 31.12.2015 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku.

Biela
RAL 9016
za 2165 €*

Antracitovo
sivá
RAL 7016
za 2225 €*

Terakotovo
hnedá
RAL 8028
za 2225 €*

Farebný odtieň
Hörmann CH 703
antracitovo sfarbený
štruktúrovaný lak
za 2225 €*

Farebný odtieň
Hörmann CH 607
gaštanovo sfarbený
štruktúrovaný lak
za 2225 €*

