Az év kapuja és bejárati ajtaja
Takarítson meg most több mint 30*%-ot

RenoDoor

RenoMatic

csak

M-bordás, meghajtással

289 000.- Ft**

csak

199 900.- Ft**

RenoMatic és RenoDoor
Akciós ajánlat

* Egy azonos motívumú és azonos felületű LPU-kapuval összehasonlítva.
** Kötelezettség nélküli ajánlat. Érvényes valamennyi részt vevő magyarországi szakkereskedőnél. Az árak bruttó fogyasztói árak, és szerelés nélkül értendők. Az árak 2009.06.30-ig érvényesek.

Három kiváló minőségű
Fehér Silkgrain® felület

Silkgrain® fehér garázskapu, fehérre festett alumínium bejárati ajtó.
A selyem simaságú, nemes hatású "Silkgrain®" felületű garázskapu
különösen jól illeszkedik a modern építészeti stílus jellemzői közé.

felület exkluzív megjelenéss
Decograin® Golden Oak felület

Garázskapu és bejárati ajtó acél Decograin® "Golden Oak" felülettel.
Az UV-álló felület a belesajtolt erezetnek köszönhetően a részletekig
valósághűen adja vissza a fa karakterét.

sel igen kedvező áron
Decograin® Titan Metallic felület

Garázskapu és bejárati ajtó acél Decograin® "Titan Metallic" felülettel.
Az UV-álló felület igen nemes és exkluzív hatású – a Hörmann CH 703
színbevonathoz hasonló.

"RenoMatic" automata szekcionált kapu
RenoMatic

Hörmann "ProMatic" meghajtással, és a 2500 x 2125 mm-es akciós méretű,

M-bordás, meghajtással

a Hörmann EPU duplafalú hőszigetelt szekcionált garázskapuval azonos

csak

felépítéssel. Más méretek LPU40 kivitelben azonos felülettel szállíthatók.

199 900.- Ft**

42 mm

Új: TÜV-által tanúsított betörésgátlás

Húzó- és nyomóerő: 500 N
Csúcsterhelés: 650 N
Nyitási sebesség: max. 14 cm/s
42 mm
Szekcionált garázskapuk
Napról napra nagyobb kényelem és biztonság

EPU szekcionált
garázskapu

ProMatic garázskapumeghajtás

Betörésgátló
kapureteszelés

Az EPU szekcionált garázskapu
duplafalú és hőszigetelt. A 42 ill.
20 mm vastag lamellákkal a kapu
kellemesen nyugodt futású.
A szabadalmaztatott "rugó
a rugóban" rendszerű húzórugós
technika védi a kapulapot a
lezuhanás ellen. A jó
hőszigetelésnek köszönhetően az
EPU-kapuk kiválóan alkalmasak
olyan esetekben, amikor a garázs
közvetlenül kapcsolódik a házhoz,
illetve a garázsból külön bejárat
vezet a házba.

Biztonságos és
karbantartásmentes minőségi
garázskapu-meghajtás.
Szabadalmaztatott sínvezetésű
meghajtástechnikával, amely a
megbízható és halk kapufutást
biztosítja. Megbízható
leállítóautomatikával együtt, amely
a kaput akadály esetén leállítja. A
Hörmann ProMatic automatikusan
több kényelmet és nagyobb
biztonságot jelent.

A Hörmann automata szekcionált
kapuk automatikus
kapureteszeléssel rendelkeznek.
Ha a kapu zárva van, a
feltolásvédelem automatikusan
beugrik a vezetősín ütközőjébe,
így azonnal erősen reteszel és
véd a feltolással szemben.
Ez a kapureteszelés pusztán
mechanikusan működik, így
hatékony marad tápellátás
hiányában is.

Fedezze fel a Hörmann automata
szekcionált kapuk teljes
választékát prospektusunkból.
Ismerje meg a számos variációés kialakítási lehetőségeket!

Ezt csak a Hörmann
adja

"RenoDoor" bejárati ajtó
RenoDoor

Az ajtó azonos felépítésű, az alumínium tokkal szállított Hörmann ThermoPro

csak

bejárati ajtókkal, méretük: 1000 x 2100 mm-es (keret külméret: 980 x 2090 mm).

289 000.- Ft**

Más méretek külön ajánlat alapján szállíthatók.

Esztétikus külső megjelenés, biztonság és kiváló
hőszigetelés

Ajtólap

Alumíniumtok

8-szorosan biztosítva

A RenoDoor bejárati ajtó
a 46 mm vastag, és FCKWmentes PU-keményhabbal
kitöltött ajtólapnak köszönhetően
kiválóan hőszigetel. A formatartó,
síkfelületű, látható szárnykeret
nélküli ajtólap, nagyon szép.

4-oldali dupla tömítések,
a lábrésznél kiegészítő
kefetömítés szolgálja a szél és
a csapadék elleni védelmet.
A hőveszteség csökken, és
Ön pénzt takarít meg. Ezenfelül a
Roundstyle típusú hőhídmentes
alumínium tok külseje nagyon
exkluzív megjelenésű.

A RenoDoor bejárati ajtó, az
alapkivitelben adott forgónyelves
zárnak köszönhetően 8-szoros
biztonságot jelent. Így
biztonságosan érezheti magát
otthon: 2 kónuszos forgó
retesznyelv befordul, 2 kiegészítő
csapzár, valamint 1 zárretesz
betolódik a tok zárlemezébe, és
szorosan rögzíti az ajtót.
A pántoldalon 3 további
biztonsági csap gyakorlatilag
lehetetlenné teszi az ajtó
kiemelését.

ThermoPro bejárati ajtók
Acélból és alumíniumból a ház fő- és mellékbejáratára

További információk ezekről a
bejárati ajtókról, a kiviteli
variációkról, színekről,
fogantyúkról, stb. a Hörmann
ThermoPro prospektusban
találhatók.

*Kötelezettség nélküli ajánlat. Érvényes valamennyi részt vevő magyarországi szakkereskedőnél. Az árak bruttó fogyasztói árak, és szerelés nélkül értendők.

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely

GARÁZSKAPUK

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott

MOZGATÓK

(Kiadás 01.09) 85 827 H/P - - Nyomtatás dátuma 02.09

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják.
IPARI KAPUK

A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és
RAKODÁSTECHNIKA

nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán.

AJTÓK

Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

TOKOK

www.hoermann.com

kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható,

