Domov je tam, kde se cítíme bezpečně

Vrata a dveře
od evropského
výrobce č. 1 za
výhodnou cenu

Akční nabídky, které vás jistě přesvědčí

Domovní
dveře bez
bočního dílu

od

31.999 Kč*
NOVÉ:
vč. bezpečnostní
třídy RC 2

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Garážová
vrata
s pohonem

od

24.999 Kč*

Výhodné akční nabídky pro novosta

Garážová
vrata
s pohonem

od

24.999 Kč*
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Vyšší bezpečnost pro vás i vaše blízké
Bohužel čteme stále znovu: malé děti utrpěly těžká
zranění při nehodách způsobených starými garážovými
vraty!
Proto by se právě rodiny s dětmi a vnoučaty
bezpodmínečně měly vyvarovat hrozících nebezpečí.
S vraty RenoMatic jste na bezpečné straně.
Tato automatická vrata vám nabízejí následující
bezpečnostní funkce:
Automatické vypínání: Bezpečně vrata zastaví při náhlém výskytu překážky, např.
dítěte nebo dětského vozítka.
Ochrana proti sevření prstů: Články vrat mají takový tvar, aby štěrbina mezi nimi
byla vždy menší než 4 mm. Nemůže tak dojít ke zhmoždění prstů ani mezi lamelami
ani o závěsy.
Ochrana proti vsunutí ruky: Boční zárubně jsou zcela uzavřené. Vsunutí ruky tedy
není možné.
To znamená: Vyšší bezpečnost pro vás i vaši rodinu!

Sekční garážová vrata RenoMatic 2018
drážka M, včetně pohonu ProMatic
• lamely s dvoustěnnou izolací o tloušťce
42 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou
stabilitu a příjemně tichý chod
• vnější strany s jemně strukturovaným
povrchem Sandgrain ve 3 barvách, resp.
s povrchem Decograin odolným proti UV
záření ve 3 dekorech, vnitřní strana vratového
křídla pozink
• optimální dlouhodobá ochrana zárubně
díky umělohmotné patce zárubně
• JEN U SPOLEČNOSTI HÖRMANN:
bezpečná ochrana proti vypáčení
mechanickým zajištěním proti zvednutí
• pohon ProMatic s moderním dálkovým
ovládáním BiSecur a přídavnou otvírací
výškou k větrání garáže
• dálkový ovladač HSE 4 BS (obr. vpravo),
černý strukturovaný povrch, s očkem pro
přívěšek ke klíčům
Akční velikost

Sandgrain

24.999 Kč

25.999 Kč

2375 × 2125 mm, 2500 × 2125 mm,
2500 × 2250 mm

25.999 Kč

26.999 Kč

2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm

26.999 Kč

27.999 Kč

2500 × 2500 mm, 2750 × 2500 mm,
3000 × 2125 mm

27.999 Kč

28.999 Kč

28.999 Kč
29.999 Kč

29.999 Kč
30.999 Kč

3000 × 2500 mm
* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
Provozně bílá
RAL 9016

Antracitová šeď
RAL 7016

Decograin

2375 × 2000 mm, 2500 × 2000 mm

3000 × 2250 mm

Bezpečnostní kontrolní seznamy

Povrch Sandgrain

Terakotově hnědá
RAL 8028

Titan Metallic
Decograin

avby i modernizace

Made in Germany

Ocelové
bezpečnostní
dveře KSI 40

od

31.999 Kč*

od

NOVÉ:
vč. bezpečnostní
třídy RC 2

RC
2
Certifikovaná

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65
NOVÉ: sériové provedení s bezpečnostní třídou RC 2

bezpečnost

• dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícující s plochou a bez viditelných rámů křídla
• ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s přerušeným tepelným mostem a
vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
• hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem a vzhledem Roundstyle
• ve 3 akčních barvách a 3 akčních dekorech Decograin na vnější i vnitřní straně
• bezpečnostní třída RC 2 sériově včetně 5 bodového bezpečnostního zámku
(kromě motivu 700A)
• vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 0,87 W/(m²∙K)**
• akční velikosti od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)
• volitelně i s bočními díly

Motiv 010
V RAL 9016
31.999 Kč*

Motiv 015
V RAL 9016
31.999 Kč*

Motiv 515
V RAL 9016
31.999 Kč*

Motiv 700A
V RAL 9016
33.999 Kč*

Motiv 700 S
V RAL 9016
36.999 Kč*

Motiv 810 S
V RAL 9016
36.999 Kč*

Motiv 900 S
V RAL 9016
36.999 Kč*

Ve 2 barvách
32.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
32.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
32.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
34.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
37.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
37.999 Kč*
Ve 3 dekorech

Ve 2 barvách
37.999 Kč*
Ve 3 dekorech

34.999 Kč*

34.999 Kč*

34.999 Kč*

36.999 Kč*

39.999 Kč*

39.999 Kč*

39.999 Kč*

Na přání

pouze u motivu
700A
* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
Zlatý dub
Decograin

Tmavý dub/ořech
Decograin

17.999 Kč*

RC
2
Certifikovaná

Ocelové bezpečnostní
dveře KSI 40
Jako vedlejší garážové dveře
nebo jako vedlejší vchod do
domu

bezpečnost

• bezpečnostní vybavení RC 2 bránící vloupání,
testováno podle DIN EN 1627 na straně závěsů i
na straně protilehlé závěsům
• bezpečnostní sada klika/koule s ochranou proti
vytažení a odvrtání pro vyšší bezpečnost
• dveřní křídlo o tloušťce 40 mm s 3-stranným
silným falcem a rohovou zárubní, pozinkované a
opatřené základním nástřikem práškovou barvou v
provozně bílé RAL 9016
• vyztužený rám po 3 stranách a celoplošně slepená
vložka z minerální vlny pro vysokou stabilitu
• spolehlivé utěsnění díky třístrannému těsnění
• dobrá tepelná izolace s hodnotou
UD 1,7 W/(m²∙K)
• akční velikost: česká norma (ČSN)
velikost 800 x 1970 mm

O 30 % lepší tepelná
izolace***
Jako provedení KSI Thermo46 s
přerušeným tepelným mostem a hodnotou
UD až
1,2 W/(m²∙K).
Pouze v
Ocelové
bezpečnostní dveře
rozměru
KSI Thermo46
875 x 2000 mm
od
dle DIN
*

24.999 Kč

Sada klika/klika
ES 0 / ES 1

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 (RenoMatic 2018: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm;
Thermo65 2018: do 1250 × 2250 mm) bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců v České republice.
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1230 × 2180 mm
*** Až o 30 % lepší tepelná izolace ve srovnání s běžnými ocelovými bezpečnostními dveřmi

Domovní
dveře bez
bočního dílu

Nejlepší kombinace komfortu, bezpečnosti a designu
Hliníkové domovní dveře ThermoSafe
Bezpečnostní třída RC 3 bez příplatku
sériově

Domovní
dveře
ThermoSafe

65.999 Kč*

• dveřní křídlo zevnitř i zvenku pohledově
od
lícující s plochou a bez viditelných rámů
včetně
křídla
bezpečnostní
• hliníkové dveřní křídlo o tloušťce
třídy RC 3
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
Certifikovaná
• bezpečnostní třída RC 3 sériově včetně
bezpečnost
5 bodového bezpečnostního zámku
• vysoká tepelná izolace s hodnotou
UD až 0,8 W/(m²∙K)
• akční velikosti do 1250 × 2250 mm (na míru bez příplatku)
• volitelně k dodání i s bočními díly, horními světlíky nebo
automatickými zámky

Motiv 860
pouze 65.999 Kč*

Motiv 862
pouze 65.999 Kč*

Motiv 871
pouze 65.999 Kč*

Motiv 872
pouze 65.999 Kč*

Motiv 189
pouze 69.999 Kč*

Motiv 501
pouze 69.999 Kč*

Motiv 502
pouze 69.999 Kč*

Motiv 503
pouze 69.999 Kč*

Motiv 504
pouze 69.999 Kč*

Motiv 505
pouze 69.999 Kč*

Motiv 687
pouze 69.999 Kč*

Motiv 867
pouze 69.999 Kč*

RC 3

7 akčních barev na vnější straně bez příplatku
Vnitřní strana dveří je standardně dodávána v provozně bílé RAL 9016, matné. Domovní dveře v provozně bílé dodáváme
do 3 týdnů a domovní dveře ve zvýhodněných barvách do 4 týdnů.
Provozně bílá
RAL 9016, matná

Barevný odstín CH 703
Hörmann, jemná struktura

Barevný odstín CH 607
Hörmann, jemná struktura

Šedý hliník RAL 9007,
jemná struktura

Kamenná šeď RAL 7030,
jemná struktura

Antracitová šeď RAL 7016,
jemná struktura

Pohon
LineaMatic

od

Antracitová šeď RAL 7016,
matná

Pohon
RotaMatic

12.999 Kč*

od

18.999 Kč*

Pohon posuvných bran LineaMatic
pro posuvné brány, včetně dálkového ovladače HS 5 BS
v černé barvě

Pohon otočných bran RotaMatic 2
pro dvoukřídlé otočné brány, včetně dálkového ovladače
HS 5 BS v černé barvě

• pohon pro posuvné brány s moderním dálkovým ovládáním
BiSecur
• do max. výšky brány 2000 mm a max. šířky brány 6000 mm
• do max. hmotnosti křídla 300 kg
• pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení
• nastavitelné omezení síly
• programovatelný průchod osob
• profily ozubených tyčí je třeba objednat zvlášť v závislosti na
provedení / šířce brány

• robustní elektromechanický pohon otočných bran s moderním
dálkovým ovládáním BiSecur
• pro dvoukřídlé otočné brány do max. výšky brány 2000 mm
a max. šířky křídla 2500 mm
• do max. hmotnosti křídla 220 kg
• pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení
• nastavitelné omezení síly
• programovatelná funkce
průchozího křídla

Na naše služby se můžete spolehnout

Stav 01.2018 / tisk 02.2018 / HF 86179 CS / PDF

Kvalifikované odborné
poradenství

Vyměření na místě

Odborná montáž

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)
Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315
* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.
Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávislé cenové doporučení včetně montáže a 15% DPH pro akční velikosti bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců.
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 700A ve velikosti 1230 × 2180 mm

Demontáž a ekologická
likvidace

