Garážové dveře

Dvoukřídlé dveře s hliníkovým rámem a panelovými výplněmi

DVEŘE VRATA BRÁNY
388 312 312
739 424 044
obchod@JVPsystem.cz
www.JVPsystem.cz

Zajišťujeme dodání, montáž, servis a pozáruční servis !

Garážové dveře

Snadný přístup do garáže a vedlejších budov

Díky garážovým dveřím můžete z garáže pohodlně a jednoduše vyzvednout
jízdní kola nebo zahradnické nářadí.
Dvoukřídlé izolované garážové dveře NT80-2 se ovšem nabízejí i při renovaci
např. starších křídlových vrat. Klasický vzhled tak zůstane zachován, aniž
byste se museli vzdát výhod moderní funkčnosti a bezpečnosti.
Autorizovaný prodejce Hörmann vám rád poradí.
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Made in Germany

Konstrukce z hliníkového rámu s panelovou
výplní
Profily rámu z průtlačně lisovaného hliníku a výplň z ocelových
sendvičových panelů s polyuretanovou pěnou a tloušťkou 42 mm
zajišťují nezbytnou stabilitu garážových dveří a zaručují dlouhou
životnost.

Dveřní prvek připravený k montáži
Garážové dveře NT80-2 Hörmann jsou dodávány připravené
k montáži se zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou
vložkou, sadou klik s bezpečnostní rozetou zvenku, oválnou
rozetou zevnitř a třírozměrně nastavitelnými bezúdržbovými
závěsy.

Dobrá tepelná izolace
Zvláště dobrá izolace garážových dveří NT80-2 včetně profilů
s přerušeným tepelným mostem zabraňuje průvanu a zbytečným
tepelným ztrátám. Tím šetříte energii, pokud garáž využíváte např.
jako domácí dílnu.

Vzhledově stejné jako sekční vrata Hörmann
Společnost Hörmann vám k sekčním garážovým vratům dodá
vhodné dvoukřídlé garážové dveře, na přání i s přesně stejným
vyrovnáním drážek.

Na výběr je šest motivů výplně, které mohou být vzhledově stejné jako
sekční vrata Hörmann s drážkou S, M, L, D, a T.
Další informace najdete na adrese www.hormann.cz

Drážka S

Drážka M

Drážka L

Drážka D

Chráněno autorským právem: Přetisk, i ve zkráceně formě, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.
Zobrazená vrata ukazují příklady použití – bez záruky.

Drážka T
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4 povrchy

Barevné ztvárnění

Vy si vybíráte

Barva zkrášluje a chrání

15 zvýhodněných barev
Woodgrain
U cenově výhodného,
robustního povrchu se vzorem
řezu pilou věrným originálu lze
díky reliéfu bez problémů
opravit malé škrábance.

Woodgrain, provozní bílá, RAL 9016

Sandgrain
Jemně strukturovaný povrch
pro stavebníky, kterým záleží
na ceně, je vhodný zejména
pro moderní domy.

šedý hliník 

RAL 9007

bílý hliník*

RAL 9006

zemní hnědá*

RAL 8028

antuková hnědá 

RAL 8003

okrová hnědá 

RAL 8001

okenní šedá

RAL 7040

světle šedá

RAL 7035

kamenná šedá 

RAL 7030

antracitová šedá*

RAL 7016

jedlová zelená 

RAL 6009

mechová zelená 

RAL 6005

holubí modrá 

RAL 5014

ocelová modrá 

RAL 5011

rubínová

RAL 3003

slonová kost světlá 

RAL 1015

Sandgrain, provozní bílá, RAL 9016

Micrograin
Tento povrch si získává
přízeň díky vlnitému profilu
vylisovanému do hladké oceli,
který vytváří působivé efekty
světla a stínu.

Micrograin, provozní bílá, RAL 9016

Silkgrain
Hedvábně hladký povrch
Silkgrain je díky elegantnímu
vzhledu vrat první volbou u
moderní architektury.
O 50 % tlustší vnější plech
navíc lamelám dává větší
stabilitu.
Garážové dveře NT60-2 s
drážkou D a T jsou k dostání
pouze s povrchem Silkgrain.
Silkgrain, provozní bílá, RAL 9016
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15 cenově výhodných barev
Garážové dveře dostanete standardně
v provozní bílé RAL 9016 a navíc
v 15 cenově výhodných barvách a asi
200 barvách podle škály RAL.
U povrchu Sandgrain si můžete vybrat
ze 3 zvýhodněných barev*.

* Zvýhodněné barvy pro povrch Sandgrain

6 dekorů Decograin
Pro NT60-2

Do detailu věrný a elegantní
Povrch Decograin se dodává
v pěti přírodních dřevěných
dekorech a s metalickým
efektem pouze pro drážku M
a drážku L.

Decograin zlatý dub: středně hnědý, zlatožlutý
dekor dubu

Decograin Rosewood: dřevěný dekor v mahagonové barvě

Decograin tmavý dub/ořech: dekor dubu v
ořechové barvě

Decograin Winchester: přírodně zbarvený sukovitý dekor dubu

Decograin tmavý dub - rustical: intenzivně tmavý dekor dubu

Titan Metallic CH 703: antracitová s metalickým
efektem

Vytlačené zvrásnění
poskytuje do detailu věrný
charakter dřeva.
Díky speciální ochraně
povrchu potažení
umělohmotnou fólií odolnou
proti UV záření na venkovní
straně ocelových lamel
zůstanou vrata dlouho
krásná.
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Garážové dveře

Kvalita Hörmann ve dvou provedeních

NT60-2
Solidní

Standardní výbava
dvoukřídlé garážové dveře pro montáž v otvoru
Rám dveřního křídla a zárubeň
hliníkové profily, hloubka 60 mm
Výplň dveří
dvoustěnné ocelové lamely vyplněné
polyuretanovou pěnou, hloubka 42 mm
Povrch výplně dveří
zvenku: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin a Decograin*
zevnitř: Stucco, RAL 9002
Standardní barva
rám, profil křídla a výplň:
provozní bílá, RAL 9016
výplň zevnitř: šedobílá, RAL 9002
Rozsah velikostí
od 1330 x 1960 mm do 2500 x 2558 mm
Zamykání
zámek trubkového rámu 1314

Garážové dveře NT60-2
(zobrazené dveře mají speciální výbavu )

Volitelně
varianty madla
barvy RAL podle volby
samozavírač dveří s kluznou lištou (OTS)
držák dveří
motivy, okna a prosklení s hliníkovým rámem
tříbodové zamykání s bezpečnostními čepy
v rámu, u otvírání ven možná výbava RC2
elektrický otvírač dveří (pro denní odblokování)
asymetrické dělení**
vnitřní výplň: stejná barva jako zvenku***
*

U povrchů tmavý dub/ořech, zlatý dub, tmavý dub - rustical, Winchester, Rosewood a
Titan Metallic CH703 s blokovou zárubní dostanete rám, zárubeň a dveře ve stejném
povrchovém provedení pro opticky stejný vzhled.
** od 1330 ≤ RAM B ≤ 2000 mm, pevná průchozí šířka průchozího křídla 870 mm, OTS
možný pouze na průchozím křídle
*** u povrchu Decograin přizpůsobený barevný odstín RAL
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Další informace najdete v aktuálním ceníku
prodejců.

NT80-2

S tepelnou izolací
Standardní výbava
dvoukřídlé tepelně izolační garážové dveře pro
montáž v otvoru, otvírání dovnitř
Rám dveřního křídla a zárubeň
hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem,
na bázi TC80-2 z oblasti domovních dveří
Výplň dveří
dvoustěnné ocelové lamely vyplněné
polyuretanovou pěnou, hloubka 42 mm
Povrch výplně dveří
zvenku: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin
zevnitř: Stucco, RAL 9002
Standardní barva
rám, profil křídla a výplň:
provozní bílá, RAL 9016
výplň zevnitř: šedobílá, RAL 9002
Rozsah velikostí
do 2600 × 2500 mm (RAM)
Zamykání
pětibodové zamykání, drážková západka
v pevném křídle s bezpečnostními čepy
z ušlechtilé oceli v rámu
Garážové dveře NT80-2
(zobrazené dveře mají speciální výbavu )

Volitelně
otvírání ven
varianty madla
barvy RAL podle volby
samozavírač dveří s kluznou lištou (OTS)
držák dveří
elektrický otvírač dveří
spouštěcí podlahové těsnění (provedení bez prahu)
další příslušenství a dodatečné vybavení z programu
domovních dveří TopComfort, motiv 102
k dodání rovněž jako jednokřídlé dveře

Všechny údaje o barvách na základě škály RAL.
Více o barvách a površích najdete v prospektu k sekčním garážovým
vratům Hörmann a na internetu na adrese www.hormann.cz.
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Výbava

Kvalita do nejmenšího detailu

Závěsy

NT60-2

NT80-2

Třírozměrně nastavitelné závěsy

Třírozměrně nastavitelné závěsy

Kliky z umělé hmoty

Sada z ušlechtilé oceli (volitelná)

Dodatečný bezpečnostní čep

Bezpečnostní čep

Tříbodové zamykání (volitelně)
Otočná závora nahoře i dole

5 uzamykacích bodů a 3 otočné závory

NT60-2: standardně v černé,
volitelně v bílé nebo přírodním hliníku
NT80-2: standardně v černé,
volitelně v bílé nebo přírodním hliníku

Kliky
NT60-2:
standardně: sada klik z umělé hmoty, černá
volitelně: ušlechtilá ocel, bílá, hnědá nebo
v přírodním odstínu (F1)
NT80-2: sada klik z hliníku, zvenku s koulí,
u barvy dveří: RAL 9016, sada klik: RAL 9016,
u barvy dveří RAL podle volby:
kliky z hliníku E6 / EV1
volitelně: sada z ušlechtilé oceli

Zamykání
NT60-2: zadlabací zámek
volitelně: tříbodový bezpečnostní zámek
s ochranným kováním
NT80-2: zámek s pětibodovým zamykáním
s bezpečnostní rozetou a otočnou závorou,
manžeta z ušlechtilé oceli

Zajištění
NT60-2: pomocí dveřní zástrče nahoře
a dole na pevném křídle (standardně)
volitelně: nožní zarážka na průchozím křídle
NT80-2: drážková západka
volitelně: držák dveří

Obrázky zčásti obsahují speciální
výbavu.
Tyčová závora
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Montážní údaje

Svislý řez

Svislý řez

NT60-2

NT80-2
80

Světlý průchozí rozměr = RAM –85 (125)

75
127
8
15

OFF

9

7 25,5

150

Rozměr výplně = RAM –268 (308)

Vnější rozměr rámu = RAM

Světlý průchozí rozměr = RAM –75

Vnější rozměr rámu = RAM

79,5

4

70 (110)

36,5

60

OFF

Vodorovný řez
NT60-2
Vnější rozměr rámu = RAM
63

67,5

6

120

Vodorovný řez
NT80-2
Vnější rozměr rámu = RAM
150 (190)
5

70 (110)*

80

75

Rozměr výplně = RAM –268 (348)

Rozměry v mm

* volitelná šířka rámu
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Zažijte kvalitu Hörmann
u novostavby
i modernizace
S firmou Hörmann můžete vše optimálně
naplánovat. Pečlivě navzájem
přizpůsobená řešení vám nabízejí
v každé oblasti špičkové produkty
s vysokou funkčností.

Garážová vrata a pohony vrat

• Garážová vrata
Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu
architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata
z oceli nebo ze dřeva.
• Pohony vrat a dveří
Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních
prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann
pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností
a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých
obývacích prostorách.
• Domovní dveře
V našich rozsáhlých programech domovních dveří
najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli
potřeby a nároky.

Interiérové dveře a pohony dveří

• Interiérové dveře
Kvalitní dřevěné vnitřní dveře a celoskleněné dveře
dodají vašemu domovu mimořádnou útulnost
a harmonicky se začlení do celkového vzhledu
vašich vlastních čtyř stěn.
• Ocelové dveře
Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu,
od sklepa až po půdu.
• Zárubně
Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby
i rozšiřování a modernizaci.
Ocelové dveře
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

GARÁŽOVÁ VRATA

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

POHONY

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí
prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti

PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

ZÁRUBNĚ

Stav 06.2017 / tisk 06.2017 / HF 86757 CS / PDF

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner

www.hormann.cz

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech

Premium partner českého národního týmu

