Vhodné pro naše klima
Hezké a bezpečné řešení pro Váš domov
Klimaticky neutrální vrata a dveře od
evropského výrobce č. 1
Při výrobě akčních vrat a akčních dveří využíváme ze 100 % ekologický proud a díky
mnoha dalším opatřením ušetříme o několik tisíc tun CO2 více.
Ostatní emise jsou vykompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu ve spolupráci
se společností ClimatePartner.
Další informace najdete na adrese www.hormann.cz
Využíváme 100% ekologicky
čistou energii od společnosti

Nálepka ekologicky čisté
energie německých organizací
pro ochranu životní ho prostřed í

Garážová vrata
vč. pohonu

od

21.990 Kč *

Domovní dveře
bez bočního dílu

od

32.999 Kč *

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Sekční garážová vrata RenoMatic
• Lamely s dvoustěnnou izolací
o tloušťce 42 mm pro vysokou
tepelnou izolaci, dobrou stabilitu
a příjemně tichý chod
• Akční velikosti: 25 akčních
rozměrů od 2375 x 2000 mm
do 5000 x 2500 mm
• Všechny povrchy vrat jsou
zušlechtěné pozinkováním
ve stříbrné barvě a ochranným
lakem na vnitřní straně vrat.

Standardní pohon ProMatic 4
• S moderním dálkovým ovládáním
BiSecur a přídavnou otvírací
výškou k větrání garáže
• Až 2×** světlejší LED osvětlení
s 10 LED
• Vč. dálkového ovladače HSE 4 BS
s očkem pro přívěšek ke klíčům

Doplňková
sada RC 2
RC
2
s bezpečnostní
Certifikovaná
bezpečnost
výbavou
• Certifikovaná
ochrana proti vloupání podle
DIN/TS 18194
• Platný certifikát RC 2
pro Českou republiku

Další informace najdete na adrese
www.hormann.cz

Příplatek

od

*

3.060 Kč *

Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (RenoMatic 2375 × 2000 mm do 5000 × 2500 mm) bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace.
Platí do 28.02.2022 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.
** Ve srovnání s ProMatic, série 3
Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

RenoMatic, drážka M
Woodgrain / Decocolor

„Klimaticky neutrální vrata
a dveře jsou výhodná pro naše
klima a budoucnost našich dětí.“
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

Vroubkovaná struktura
plechu Woodgrain
imituje neopracované
a nehoblované dřevo, které
jakoby právě opustilo pilu.
Tento povrch má navodit
dojem robustních dřevěných
vrat. (obrázek vlevo:
RAL 9016, dopravní bílá)

RenoMatic, drážka M
Woodgrain / Decocolor

od

21.990 Kč *

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

RenoMatic, drážka L
Planar / Decocolor

CH 9016 Matt deluxe, dopravní bílá

„Elegantní barevné tóny řady Matt
deluxe se hodí dokonale k našemu
domu a odpovídají moderním
trendům.“

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

6 exkluzivních barevných
odstínů Hörmann Matt
deluxe hladkého povrchu
Planar vyniká nevtíravou
elegancí. (obrázek vlevo:
CH 703 Matt deluxe,
antracitová metalická)

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

RenoMatic, drážka L
Planar / Decocolor

od

24.990 Kč *

*

Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (RenoMatic 2375 × 2000 mm do 5000 × 2500 mm)
bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platí do 28.02.2022 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

RenoMatic, drážka L
Duragrain

„Tento povrch, který je velmi
odolný vůči poškrábání
a znečištění, nás přesvědčil.“
Diamond Black

Diamond Anthracite

Diamond Basalt

Diamond Stone

Diamond Brown

Diamond Red

Diamond Green

Hladký povrch Duragrain
v 8 moderních barevných
odstínech zaručuje trvale
hezký vzhled vrat. (obrázek
vlevo: Diamond Stone)

RenoMatic, drážka L
Duragrain

od

27.490 Kč *

Diamond Grey

Digitální tisk Duragrain
je výjimečně robustní
a odolný vůči poškrábání
a nečistotám.

Hliníkové domovní
dveře ThermoSafe
• Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným
mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem
práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
• Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem
• Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým
bezpečnostním zámkem
• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD až 0,87 W/(m² K)**
• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm

ThermoSafe
bez prosklení

od

66.990 Kč

*

(na míru bez příplatku)

RC
3
Certifikovaná
bezpečnost

Motiv 860

Motiv 138

Motiv 505

Motiv 502

Motiv 459

Motiv 871

Motiv 189

Motiv 686

Motiv 503

Motiv 422

Motiv 872

Motiv 501

Motiv 867

Motiv 504

Motiv 454

Standardně

ThermoSafe
s prosklením

od

70.990 Kč *

7 akčních barev bez příplatku

RAL 9016, matná, dopravní bílá

RAL 7030, jemná struktura matná, kamenná šedá

RAL 7016, matná, antracitová šeď

RAL 7016, jemná struktura matná, antracitová šeď

RAL 9007, jemná struktura matná, šedý hliník

CH 703, antracitová metalická

CH 607, kaštanová

Doplňková sada
Design

• Skryté závěsy se postarají
o elegantní vzhled dveří
zevnitř
• Elegantní vnitřní klika Caro
z ušlechtilé oceli

Doplňková sada
ThermoSafe Hybrid
• Vnější strana dveřního
křídla z plechu z ušlechtilé
oceli s práškovým
nástřikem pro výjimečně
vysokou tvarovou stálost
• Nedodává se pro motivy
459, 422 a 454

Příplatek

8.192 Kč

*

Příplatek

4.890 Kč *

Ocelové/hliníkové
domovní dveře Thermo65
Ocelové/hliníkové domovní dveře Thermo65

• Ocelové dveřní křídlo 65 mm
• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD až 0,87 W/(m² K)**
• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm

RC 2
Certifikovaná
bezpečnost

(na míru bez příplatku)

• Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat
s kováním klika/klika ES 0

Standardně

Thermo65
bez prosklení

od

6 akčních barev bez příplatku
Motiv 010

Motiv 700S

Motiv 015

32.999 Kč *

Motiv 700A

RAL 9016, dopravní bíla***

Thermo65
s prosklením

RAL 9006, bílý hliník

od

34.999 Kč *

RAL 7016, antracitová šedá***
Motiv 515
RAL 8028, zemní hnědá***

CH 703, antracitová metalická

Motiv 750F

Motiv 810S

Motiv 900S

Ocelové/hliníkové vedlejší
vchodové dveře Edition46
• Ocelové dveřní křídlo 46 mm

CH 907, šedý hliník
Na přání získáte za příplatek akční dveře
Thermo65 v barevném provedení
Hörmann Matt Deluxe, přičemž barva
odpovídá vratům RenoMatic (viz
strana 4).

• Hliníková zárubeň 60 mm A2
s přerušeným tepelným mostem
a v hranatém provedení

Edition46
bez prosklení

• Kování klika/klika nebo koule klika
s kulatou rozetou

od

21.999 Kč *

• Hodnota UD až 1,2 W/(m²·K)**

3 akční dekory

Decograin zlatý dub****

• Akční velikosti: od 875 × 1875 mm
do 1250 × 2250 mm
(na míru bez příplatku)

V akční nabídce je též motiv
TPS 010 bez prosklení se štítkovým
kováním klika/klika nebo
koule/klika v barevném provedení:
RAL 9016, RAL 7016, RAL 8028,
Decograin zlatý dub a tmavý dub

Decograin tmavý dub****

Decograin tmavý dub – rustical****

Příplatek

3.000 Kč *

Edition46

*

Sada
klika/koule
ES 0

Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (ThermoSafe, Thermo65
a Edition46: do 1250 × 2250 mm) bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platí do 28.02.2022 u všech
zúčastněných prodejních partnerů v České republice.
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez
prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm
*** Barvy a povrchy pro Thermo65 motiv 700A, 750F, TPS 010 se štítkovým kováním
**** Není možné pro Edition46

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Sada
klika/klika
ES 0

Ocelové vnitřní
dveře ZK
• Tlouťka plechu 0,6 mm

Ocelové vnitřní
dveře ZK

• Tloušťka křídla 40 mm
• Silný falc
• Výplň papírová voština

od

• Vhodné do stávající ocelové
zárubně

3.971 Kč *

• Rozměry dle ČSN 600 až
900 mm x 1970 mm
Akční barvy

Pozink

RAL 9016, matná, dopravní bílá

RAL 7016, matná, antracitová šedá

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 21% pro dveřní křídla ZK bez montáže. Platí do 28.02.2022 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.
Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)

Stav 01.2021 / tisk 03.2021 / HF 86177‑1 CS / PDF
Tato příloha je vytištěná na certifikovaném papíře FSC® (FSC – C107289).

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

Na naše služby se můžete spolehnout.

Kvalifikované odborné
poradenství

Vyměření na místě

Demontáž a ekologická
likvidace

Podívejte se také na video na stránce: www.hormann.cz

Odborná montáž

