„Evropská jednička
pro vrata a dveře
nás přesvědčila!“

Domovní dveře
bez prosklení
bez bočního dílu

od

31.999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od

21.499 Kč*

Sekční garážová vrata RenoMatic 2019
včetně pohonu ProLift 700 nebo ProMatic
• Dvoustěnné ocelové lamely o tloušťce 42 mm pro
vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý
chod
• Akční velikosti:
2375 × 2000
2500 × 2250
2750 × 2500
3000 × 2500
3500 × 2500
5000 × 2125

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

2375 × 2125
2500 × 2500
3000 × 2000
3000 × 3000
4000 × 2125
5000 × 2250

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

2500 × 2000
2750 × 2125
3000 × 2125
3500 × 2125
4000 × 2250
5000 × 2500

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm

2500 × 2125
2750 × 2250
3000 × 2250
3500 × 2250
4000 × 2500

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

Drážka M,
Woodgrain
v 6 akčních barvách
a 3 akčních dekorech
od

21.499 Kč*

Pohon garážových vrat ProLift 700
se dvěma elegantními dvoukanálovými
dálkovými ovladači s chromovaným očkem
pro kroužek na klíče.

Pohon garážových vrat ProMatic
s moderní technikou BiSecur, dálkovým
ovladačem HSE 4 BS s černým matným
strukturovaným povrchem a očkem pro
kroužek na klíče.

Povrch Woodgrain u vrat s drážkou M věrně
imituje strukturu řezu neopracovaného dřeva a
dává na odiv jeho robustnost.
(Obrázek vlevo: RAL 9016, dopravní bílá)

Nový hladký povrch Planar pro vrata s drážkou L
v 6 exkluzivních barevných odstínech Hörmann
Matt deluxe zaujme svou jemnou elegancí.
(Obrázek vlevo: CH 703, Matt deluxe, antracitová
metalická)

RAL 9016, dopravní bílá

RAL 9006, bílý hliník

RAL 9007, šedý hliník

CH 703, antracitová
metalická

RAL 7016, antracitová
šedá

RAL 8028, zemní hnědá

Decocolor
Dekor zlatý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub – rustical

Lakovaný povrch Decocolor okouzluje přírodním
vzhledem dřeva ve 3 akčních dekorech.
(Obrázek vlevo: dekor zlatý dub)

Všechny povrchy vrat jsou na vnitřní straně
zušlechtěné pozinkováním ve stříbrné barvě
a ochranným lakem.

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Další informace najdete na stránkách
www.hormann.cz

Drážka L, Planar
v 6 exkluzivních
barvách a 3 akčních
dekorech
od

Nadčasové
a elegantní: nový
hladký povrch
Planar v barevných
odstínech
Hörmann
Matt deluxe

24.499 Kč*

CH 9016, Matt deluxe, dopravní bílá

CH 9006, Matt deluxe,
bílý hliník

CH 9007, Matt deluxe,
šedý hliník

CH 703, Matt deluxe,
antracitová metalická

CH 7016, Matt deluxe,
antracitová šedá

CH 8028, Matt deluxe,
zemní hnědá

Decocolor
Dekor zlatý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub – rustical

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční rozměr 2375 × 2000 mm, bez vyměření, demontáže a likvidace.
Platné do 31.12.2019 u všech zúčastněných prodejců v ČR

Ocelové / hliníkové
domovní dveře Thermo65

RC 2

Certifikovaná
• Standardně s bezpečnostní výbavou proti
bezpečnost
vloupání RC 2 vyjma motivu 700A a 750F
• Vysoká tepelná izolace s koeficientem
UD až 0,87 W/(m²·K)**
• Akční velikosti:
od 875 ×1875 mm do 1250 × 2250 mm
(na míru bez příplatku)
• Možnost objednání i v povrchu Matt deluxe
za cenu akčních dekorů
• Motiv 700A a 750F lze objednat
Ve 4 akčních
i s kováním klika/klika ES 0

od

od

Motiv THP 010

Motiv THP 015

Motiv THP 515

Motiv THP 700S

Motiv THP 810S

Motiv THP 900S

Motiv THP 700A

Motiv THP 750F

Motiv 189

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 867

Motiv 871

Motiv 872

barvách

31.999 Kč*
Ve 3 akčních
dekorech

34.999 Kč*

Hliníkové domovní dveře
ThermoSafe

RC 3

Certifikovaná
• Standardně s bezpečnostní výbavou
bezpečnost
proti vloupání RC 3
• Vysoká tepelná izolace s koeficientem
UD až 0,87 W/(m²·K)**
• Akční velikosti:
do 1250 × 2250 mm
V 7 akčních
(na míru bez příplatku,
barvách
min. velikost na poptání
dle motivu)
*
od
• Možnost objednání
v povrchu Matt deluxe

65.999 Kč

Motiv 686

Motiv 860

Motiv 862

Akční barvy Thermo65

RAL 9016, dopravní bílá

RAL 7016, antracitová šedá

RAL 8028, zemitě hnědá

„Teď se cítíme
v bezpečí
a chráněni!“

CH 703, antracitová metalická

Akční dekory Thermo65

Decograin zlatý dub

Decograin tmavý dub - ořech

Decograin tmavý dub – rustical

Akční barvy ThermoSafe

RAL 9016, matná, dopravní bílá

RAL 7030, jemná struktura matná, kamenná šedá

RAL 7016, matná, antracitová šedá

RAL 7016, jemná struktura matná, antracitová šedá

RAL 9007, jemná struktura matná, šedý hliník

CH 703, antracitová metalická

CH 607, kaštanová
Upozornění: Na přání jsou akční domovní dveře
Thermo65 a ThermoSafe k dostání i v novém
barevném odstínu Hörmann Matt deluxe,
v barevném souladu s vraty RenoMatic.

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Obrázek: Hliníkové domovní dveře, motiv 860 ThermoSafe, v akční
antracitové metalické barvě CH 703 a s volitelným bočním dílem

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace.
Platné do 31.12.2019 u všech zúčastněných prodejců v ČR
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

Bezdrátový pohon zámku
SmartKey
• K dodání v bílém nebo stříbrném provedení
• Ideální k dovybavení stávajících domovních dveří
a vchodových dveří bytu
• Snadné otevření dveřního zámku: například bez
nutnosti odkládat nákupní tašky nebo pro otevření
dveří hostům nebo dětem už z dálky
• Komfortní obsluha dálkovým ovladačem, vnitřním
spínačem nebo přímo na pohonu SmartKey

Bezdrátový pohon
zámku SmartKey
jen

7.990 Kč*

Klimatický senzor
HKSI
• Dokáže efektivně zabránit vzniku plísně
v garáži
• Kontroluje vlhkost vzduchu v garáži a
automaticky reguluje ventilaci
• Pouze v kombinaci s pohonem garážových
vrat SupraMatic 3 (od indexu C)

Klimatický senzor
HKSI
jen

5.990 Kč*

Další informace najdete na stránkách www.hormann.cz

„Tak žijeme v pohodlí,
chytře a bezpečně.“
Pohon vnitřních dveří
PortaMatic
• Ideální k dovybavení stávajících
dřevěných a ocelových vnitřních dveří
díky montáži Plug & Play
• Snadné otvírání a zavírání vašich
interiérových dveří pro bezbariérové
bydlení
• Komfortní obsluha
dálkovým ovladačem
nebo vnitřním spínačem

Pohon vnitřních dveří
PortaMatic

jen

14.990 Kč*

Pohon posuvných bran
LineaMatic
Pohon posuvných bran
LineaMatic

jen

12.999 Kč*

• Do výšky brány max.
2000 mm a šířky brány 6000 mm
• Do hmotnosti křídla max. 300 kg
• Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení

Pohon otočných bran
RotaMatic 2
Pohon otočných bran
RotaMatic 2

jen

18.999 Kč*

• pro dvoukřídlé otočné brány
do výšky max. 2000 mm a
šířky křídla max. 2500 mm
• do hmotnosti křídla max. 220 kg
• pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení
Pohony vjezdových bran jsou dodávány vč.
1 ks dálkového ovladače HS 5 BS se
strukturovaným černým povrchem

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2019 u všech zúčastněných prodejců v ČR

Výklopná vrata Berry Pearl
• strukturovaný povrch Pearlgrain
• 3 barvy za stejnou cenu
• Akční velikosti:
2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm

jen

Výklopná vrata
Berry Pearl

10.999 Kč*

Akční barvy

RAL 9016, dopravní bílá

RAL 7016, antracitová šedá

RAL 8028, zemní hnědá
Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2019 u všech zúčastněných prodejců v ČR

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)
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Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

Na naše služby se můžete spolehnout

Kvalifikované
odborné poradenství

Vyměření na místě

Odborná montáž

Demontáž a ekologická
likvidace

