Vitajte vo Vašom domove
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Akcia 2015 – domové dvere
ThermoPro Plus
Domové dvere a bočný diel za akciovú cenu
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1651 €

Užívajte si Váš domov
Domové dvere v osvedčenej značkovej kvalite Hörmann

Made in Germany

Domové dvere ThermoPro Plus
Vaše nové domové dvere majú byť niečím mimoriadnym. Majú sa hodiť k štýlu Vášho
domu, majú byť reprezentatívne a tým prezentovať Váš dobrý vkus. Vaše domové
dvere však majú tiež spĺňať vysoké bezpečnostné nároky a vďaka vysokým hodnotám
tepelnej izolácie pomáhať šetriť energiu. Dvere ThermoPro Plus k tomu prispievajú.
Vďaka 65 mm hrubému krídlu dverí, ktoré je úplne vypenené PU tvrdenou penou,
presviedčajú dvere dobrou tepelnou izoláciou. Tým šetríte energiu, teda aj peniaze!

ō termické oddelenie prostredníctvom vnútri umiestneného profilu rámu krídla z kompozitného materiálu
ō celoplošné, 65 mm oceľové krídlo dverí s výplňou PU tvrdenou penou
ō termicky oddelená 80 mm hliníková zárubňa so vzhľadom Roundstyle A3
ō dobrá tepelná izolácia, hodnota U D do 0,82 W/ (m²·K)**
ō trojitá úroveň tesnenia
ō 5-násobný bezpečnostný zámok s bezpečnostnou lištou
ō nasadená rozeta z ušľachtilej ocele
ō 3D závesy, zaistené kolíkom
ō vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele
ō obojstranne s farebnou povrchovou úpravou
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** Platí pre prvok dverí bez bočného dielu s rozmermi 1230 × 2180 mm

Farby a dekory pre každý štýl
Vyberte si z 5 prednostných farieb a 5 dekorov Decograin
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5 prednostných farieb
ThermoPro Plus motív 010
s bočným dielom
v prednostnej farbe

za 1651 €*
ThermoPro Plus motív 010
s dvoma bočnými dielmi
v prednostnej farbe

za 2130 €*

RAL 9016
Biela

RAL 9006
Biely hliník

RAL 9007
Sivý hliník

RAL 7016
RAL 8028
Antracitovo sivá Terakotovo hnedá

Decograin
Winchester

Decograin
Zlatý dub

Decograin
Tmavý dub
(orech)

Decograin
Nočný dub

5 dekorov Decograin
ThermoPro Plus motív 010
s bočným dielom s povrchovou
úpravou Decograin

za 1783 €*
ThermoPro Plus motív 010
s dvoma bočnými
dielmi s povrchovou
úpravou Decograin

za 2319 €*

Vyobrazené farby a dekory nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL.
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Decograin
Titan Metallic
CH 703

Vaša rodina hovorí „Ďakujem“
Zabezpečte si jedinečné výhody počas akcie od 1.3.2015 do 31.12.2015

Najlepší výber – Vaše výhody v rámci akcie Hörmann ThermoPro Plus
ō Na výber máte spomedzi 5 farieb a 5 dekorov za rovnakú cenu.
ō Vaše nové domové dvere Vám dodáme presne na mieru až do veľkosti 1250 × 2250 mm.
ō V akciovej ponuke je obsiahnutý bočný diel do veľkosti 500 × 2250 mm.

Štýlové varianty dverí pre bezpečný domov
Konštrukčné znaky našich akciových dverí
Akciové dvere ThermoPro Plus pozostávajú zo spájanej konštrukcie.
Profil krídla z kompozitného materiálu poskytuje dobré termické
oddelenie a vysokú stabilitu: krídlo dverí sa tak ani trvalo nedeformuje.
Termicky oddelenú, 80 mm hliníkovú zárubňu s polyuretánovou výplňou
obdržíte sériovo vo vzhľade Roundstyle. Termicky oddelený, hliníkovoplastový prah s výškou 20 mm s trojnásobnou úrovňou tesnenia znižuje
stratu tepla.

Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

ThermoPro Plus
pohľad zvonku

Rušivý vzhľad kvôli
viditeľnému profilu
krídla pri iných
domových dverách

www.hoermann.com

Vyberané a ušľachtilé je uvítanie, ktoré Vám pripravia domové dvere
ThermoPro Plus. Domové dvere ThermoPro Plus presviedčajú
moderným dizajnom: tvarovo pekné oceľové krídlo dverí, celoplošné
zvnútra a zvonku, s profilom krídla umiestneným vo vnútri, vyzerajú
jednoducho dobre. Pohľad zvnútra najlepšie harmonizuje s vnútornými
dverami obytného priestoru Vášho domu.

Presklenia pre bočné diely

Želáte si ešte väčší výber?

Povrchové úpravy Decograin Winchester
a Titan Metallic CH 703,
ako aj 5 nových prednostných farieb

Stav 01.2015 / tlač 02.2015 / HF 86793 SK / PDF

Obdržíte vysoko kvalitné 3-násobné izolačné presklenie, zvonku
a zvnútra vrstvené bezpečnostné sklo číre. Pri vnútri umiestnených
tabuliach si môžete vybrať medzi Float číre (ľavý obrázok) alebo Float
pieskované (pravý obrázok).

Viac ako 40 nových motívov dverí
Hodnota
UD do

0,47

RC
2
Certiﬁkovaná

W/(m²·K)

bezpečnosť

V prospekte „Domové a vstupné dvere ThermoPro“ sú uvedené ďalšie
možnosti vybavenia, ako napr.
ō bezpečnostné vybavenie RC 2 pri dverách, bočných dieloch
a nadsvetlíkoch
ō madlá, presklenia a ešte viac farieb na individuálne stvárnenie dverí.
Vášho odborného predajcu sa opýtajte aj na prospekt
„Hliníkové domové dvere“.

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH bez zamerania, montáže a demontáže.
Ceny sú platné do 31.12.2015 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku. Zmeny vyhradené.

Domové a vstupné dvere ThermoPro

Hliníkové domové dvere

S celoplošným krídlom dverí a s vysokou tepelnou izoláciou

Elegantný dizajn, špičková tepelná izolácia
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