Jubileumi kapu

Most akár 40%-ot is megtakaríthat**

MicroMatic 75
jubileumi garázskapu
6 különböző színben, meghajtással
csak

192.0

MicroMatic 75 szekcionált garázskapu
Finoman profilírozott, sík Micrograin felület, Hörmann ProMatic
garázskapu-meghajtással együtt, felépítésében azonos
a duplafalú, hőszigetelt Hörmann EPU szekcionált garázskapuval.
4 akciós méretben:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
Más kapuméretek LPU 40-es kivitelben,
L-bordás, Micrograin-felülettel szállíthatók.
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Exkluzív külső megjelenésű kapuk
felár nélkül 6 különböző színben

Fehér
RAL 9016

Világosszürke
RAL 7035

Fehéralumínium
RAL 9006

Antracitszürke
RAL 7016

Fenyőzöld
RAL 6009

Földbarna
RAL 8028

*Kötelezettség nélküli árajánlat az akciós méretekre, mely tartalmazza a 25%-os ÁFA-t is. Érvényes minden, az akcióban résztvevő
magyarországi kereskedőnél 2010.12.31-ig. Végfelhasználó ár az országban ÁFA-val, szerelés nélkül.
**Egy azonos motívumú és azonos felületű LPU-kapuval összehasonlítva.
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Tegye próbára szerencséjét:

A Hörmann kisorsol

jubileumi kaput!

Ünnepelje velünk a Hörmann születésnapját, és tegye próbára
szerencséjét: a Hörmann alapításának 75. évfordulója alkalmából
75 darab MicroMatic 75 típusú kaput sorsol ki. A részvétel igen
egyszerű. Töltse ki a kupont, és küldje vissza az alábbi
elérhetőségek egyikére:
Hörmann Hungária kft. · 2310 Szigetszentmiklós · Leshegy u. 15
Email: marketing.bud@hormann.hu · Fax: 24-525-110
Amennyiben Ön a 2010-es év folyamán vásárol jubileumi akciós
kaput, és visszaküldi a kupont, akkor is részt vehet a
nyereménysorsoláson. Ebben az esetben a kapu árát jóváírjuk.
Ha Ön nyer, és a garázshoz az akciós méretektől eltérő méret
szükséges, akkor a vásárláskor beszámítjuk a kisorsolt kapu árát.

Játsszon velünk!
A Hörmann sok szerencsét kíván Önnek!
Peres út kizárva. Európa-szerte 75 jubileumi kapu kerül kisorsolásra. A Hörmann munkatársak és hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban.
A nyeremények készpénzre nem válthatók át. A nyereményjáték szervezője a Hörmannn KG VKG központ. A sorsolás helyszíne a cég németországi központja a sorsolás
időpontja 2011.01.10., közjegyző jelenlétében. A nyerteseket postán értesítik.
A részvételi kuponoknak 2010.12.15-ig kell beérkezniük.

Igen,

szeretnék nyerni egy
Hörmann MicroMatic 75
jubileumi kaput.

Jelentkezési határidő: 2010.12.15.
Adataim:
Vezetéknév, keresztnév

Irányítószám, település

Utca, házszám

Email
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Hörmann KG a nyereményjáték
lebonyolítása céljából, valamint piackutatási- és reklámcélokra tárolja. Tisztában vagyok azzal, hogy ezen
egyetértési nyilatkozatomat a jövőben bármikor visszavonhatom.

Jubileumi árakkal öröm akár az építkez

RenoDoor 75
bejárati ajtó
csak

290.0

RenoMatic 75 szekcionált
garázskapu meghajtással
csak

Ft.*

192.0
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RenoMatic 75
szekcionált garázskapu

4 kiváló minőségű felület
jubileumi áron
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Hörmann ProMatic garázskapumeghajtással, felépítésében azonos
a duplafalú, hőszigetelt Hörmann EPU
szekcionált garázskapuval.
4 akciós méretben:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
Más kapuméretek LPU 40-es, M-bordás
kivitelben, azonos felületekkel kaphatók.

RenoDoor 75
bejárati ajtó
Az alumíniumtokos Hörmann ThermoPro
bejárati ajtóval azonos felépítéssel,
1000 x 2100 mm-es akciós mérettel,
a szerkezeti vastagság 46 mm. Más méretek
külön ajánlat alapján szállíthatók.

Fehér Silkgrain-felület

Decograin Golden Oak (aranytölgy) felület

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

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.

Decograin Titan Metallic felület

Decograin Dark Oak (sötét tölgy) felület

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

Garázskapu és bejárati ajtó acél Decograin Dark
Oak felülettel. A belesajtolt erezetnek köszönhetően
az UV-álló felület nemcsak külső megjelenésre,
hanem tapintásra érzékelve is olyan mint a valódi fa.

zés, akár a felújítás

RenoDoor 75 light
bejárati ajtó
csak

Pearl 75
Berry-billenőkapu
csak

63.0

149.9

Ft.*

Ft.*

ár
k
ga
e
**
nm
o
ríts
a
k
Ta

ot
%

Pearl 75
Berry-billenőkapu
Pearlgrain struktúrált felülettel
2 azonos árú színben.
4 akciós méretben:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.

Tervezés és
tájékozódás online

37

RenoDoor 75 light
bejárati ajtó
Fehér, RAL 9016

Földbarna, RAL 8028

Az alumíniumtokos Hörmann ThermoPro
bejárati ajtóval azonos felépítéssel
2 azonos árú színben, és
1000 x 2100 mm-es akciós mérettel,
a szerkezeti vastagság 46 mm. Más
méretek külön ajánlat alapján szállíthatók.

Fehér, RAL 9016

Földbarna, RAL 8028

Turbo 75 garázskapu-meghajtás
• 575 N húzó- és tolóerő, max. 11 m2 kapufelületig
• Akár 33%-kal gyorsabb kapunyitás a hagyományos meghajtásokhoz képest
• Meghajtássínnel (K-jelű) együtt

www.hormann.hu

Biztonságos
Biztonságos
kapuműködtetés kapureteszelés

+33 %

Garázskapukkal,
meghajtásokkal, bejárati
ajtókkal és egyéb Hörmann
termékekkel kapcsolatos
információk építkezőknek
és felújítóknak.

TURBÓGYORS
K A P U N Y I TÁ S

FCT 3b rádiós kódkapcsolóval

A megbízható lekapcsolóautomatika akadály esetén
azonnal megállítja a kaput.

IT 1b belső nyomógombbal

Turbo 75 garázskapu-meghajtás
rádiós kódkapcsolóval, belső
nyomógombbal és 2 kéziadóval
csak

75.0

2 db HSM 4 mini kéziadóval

Az automata kapureteszelés
betörésgátló és a hagyományos
meghajtásokkal ellentétben,
áramszünet esetén is működik.
Eredeti Hörmann szabadalom!

r
ká
a
g

Ft.*
ka
a
T

me **
n
o
ríts

%
0
4

t
o
-

*Kötelezettség nélküli árajánlat az akciós méretekre és -termékekre, mely tartalmazza a 25%-os ÁFA-t is. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2010.12.31-ig. Végfelhasználó ár az országban ÁFA-val, szerelés nélkül.
**RenoMatic 75 esetén, összehasonlítva egy azonos motívumú és felületű LPU kapuval. RenoDoor 75 és RenoDoor 75 light esetén, összehasonlítva egy azonos motívumú és felületű ThermoPro bejárati ajtót. Pearl 75 esetén, összehasonlítva egy N80-as Berry-billenőkapuval. Turbo 75 esetén,
összehasonlítva egy azonos kiegészítőkkel felszerelt SupraMatic E meghajtással.

Automatikus megtakarítás
az évforduló alkalmából
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RotaMatic SK nyílókapu-meghajtás

LineaMatic SK tolókapu-meghajtás
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A szett tartalmaz
két darab, HSM4
típusú, 4-gombos
mini kéziadót

135.9

Ft.*

• tolókapu meghajtás max.
6000 mm széles és 2000 mm
magas kapukhoz
• maximális kaputömeg: 300 kg
• az ár tartalmaz 4 m „V6“-os
kivitelű műanyag fogaslécet
• egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es
figyelmeztető jelzőlámpával

90.9

Ft.*

Lágy indítás és
lassított megállás

Beállítható
erőhatárolás

2009.09 havi kiadás / 2010.01 havi nyomtatás / HF 85991 hu

• masszív, elektromechanikus
nyílókapu - meghajtás
2-szárnyú kapuhoz
• 2000 mm maximális
kapumagasságig és max. 2500
mm szárnyszélességig
• maximális szárnytömeg: 220 kg
• programozható kiskapu funkció,
(csak az egyik szárny nyílik)
• egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es
figyelmeztető jelzőlámpával

LineaMatic SK
tolókapu-meghajtás
csak

*Kötelezettség nélküli árajánlat, mely tartalmazza a 25% áfá-t is. É. Érvényes,
minden az akcióban részt vevő magyarországi kereskedőnél 2010.12.31-ig.
**összehasonlítva az ajánlott brutto fogyasztói árral

RotaMatic SK
nyílókapu-meghajtás
csak

