Ușă de garaj
include sistem de
acționare

Ușă de intrare
în locuință
fără element lateral

*

*

de la

750 €

de la

1375 €

Calitate Hörmann
Made in Germany

Ușă secțională pentru garaje
RenoMatic
• secțiuni izolate, cu grosime de 42 mm,
cu perete dublu pentru o izolare termică
ridicată, stabilitate bună și silențiozitate
îmbunătățită

Motor ca dotare de serie
ProLift 700
• recomandat pentru uşi de garaj
cu laţimi de pâna la 5000 mm

• dimensiuni promoționale:
în conformitate cu dimensiunile din tabele

• inclusiv 2 telecomenzi cu suport
cromat pentru inelul pentru chei

(alte dimensiuni la cerere)

• toate suprafețele porților cu zincare de
culoare argintie și cu lac de protecție pe
partea interioară a porții

*

• forță maximă de tragere / împingere
700 N

Mai multe informații se găsesc la adresa
www.hormann.ro

Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru ușile promoționale din mărimile în promoție fără măsurare, montare, demontare și eliminarea ca deșeu.
Valabilitate până la 31.12.2021, la toți distribuitorii care participă la promoție din România

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate informațiile referitoare la culoare în conformitate cu echivalentul respectiv din gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.

RenoMatic, striație M,
Woodgrain / Decocolor

„Porțile și ușile produse cu grijă
faţă de mediul înconjurător sunt
bune pentru climatul nostru și
pentru viitorul copiilor noștri.“

RAL 9016, alb trafic

RAL 9006, aluminiu alb

RAL 9007, aluminiu gri

CH 703, antracit metalic

RAL 7016, gri antracit

RAL 8028, maro Terra

Decocolor
Decor Golden Oak

Decocolor
Decor Dark Oak

Decocolor
Decor Night Oak

Suprafața Woodgrain
se deosebește datorită
tiparului de tăiere cu
ferăstrăul și robusteței
sale. (Imaginea din stânga
în culoarea RAL 9016,
alb trafic)

Suprafața Decocolor,
vopsită, atrage privirea
prin aspectul natural de
lemn în 3 variante de
decoruri promoționale.
(Imaginea din stânga în
decorul Golden Oak)

Dimensiune valabilă pentru promoție

RenoMatic, striație M,
Woodgrain / Decocolor

de la

750 €

*

2375 x 2000 mm

750 €*

3000 x 2000 mm

910 €*

2375 x 2125 mm

750 €*

3000 x 2125 mm

910 €*

2500 x 2000 mm

750 €*

3000 x 2250 mm

910 €*

2500 x 2125 mm

750 €*

4000 x 2125 mm

1030 €*

2500 x 2250 mm

750 €*

4000 x 2250 mm

1030 €*

2750 x 2125 mm

885 €*

5000 x 2125 mm

1200 €*

2750 x 2250 mm

885 €*

5000 x 2250 mm

1200 €*

RenoMatic, striație L,
Planar / Decocolor

„Nuanțele elegante Matt Deluxe se
potrivesc perfect în casa noastră
și sunt foarte la modă.“
CH 9016 Matt deluxe, alb trafic

CH 9006 Matt deluxe,
aluminiu alb

CH 9007 Matt deluxe,
aluminiu gri

CH 703 Matt deluxe,
antracit metalic

CH 7016 Matt deluxe,
gri antracit

CH 8028 Matt deluxe,
maro Terra

Decocolor
Decor Golden Oak

Decocolor
Decor Dark Oak

Decocolor
Decor Night Oak

Suprafața Decocolor,
vopsită, atrage privirea
prin aspectul natural de
lemn în 3 variante de
decoruri promoționale.
(Imaginea din stânga în
decorul Golden Oak)

Cele 6 nuanțele exclusive
Matt deluxe de la Hörmann
de pe suprafața plană
netedă impresionează prin
eleganța lor fină. (Imaginea
din stânga în culoarea
CH 703, Matt deluxe,
antracit metalizat)

Dimensiune valabilă pentru promoție

RenoMatic, striație L,
Planar / Decocolor

de la

880 €

*
*

2500 x 2125 mm

880 €*

3000 x 2250 mm

1010 €*

2500 x 2250 mm

880 €*

5000 x 2125 mm

1400 €*

3000 x 2125 mm

1010 €*

5000 x 2250 mm

1400 €*

Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru ușile promoționale din mărimile în promoție fără măsurare, montare, demontare și
eliminarea ca deșeu. Valabilitate până la 31.12.2021, la toți distribuitorii care participă la promoție din România

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate informațiile referitoare la culoare în conformitate cu echivalentul respectiv din
gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.

RenoMatic, striație L,
Duragrain

„Această suprafață deosebit
de rezistentă la zgârieturi și
rezistentă la murdărie ne-a
convins complet.“

Diamond Black (negru)

Diamond Anthracite
(antracit)

Diamond Basalt (bazalt)

Diamond Stone (piatră)

Diamond Brown (maro)

Diamond Red (roșu)

Diamond Green (verde)

Suprafața netedă
Duragrain în 8 nuanțe
moderne garantează un
aspect permanent frumos
al ușii. (Imaginea din stânga
în Diamond Stone)

Stratul superior al lacului
de protecție de înaltă
rezistență este deosebit de
insensibil, rezistent la
zgârieturi și impermeabil.

Dimensiune valabilă pentru promoție

RenoMatic, striație L,
Duragrain

de la

1075 €

*

Diamond Grey (gri)

2500 x 2125 mm

1075 €*

3000 x 2250 mm

1250 €*

2500 x 2250 mm

1075 €*

5000 x 2125 mm

1750 €*

3000 x 2125 mm

1250 €*

5000 x 2250 mm

1750 €*

Sisteme de acționare pentru porți de
intrare în curte
• până la max. 300 kg greutate canat

Sistem de acționare poartă batantă
RotaMatic
• pentru uși rotative cu 2 canaturi cu o înălțime a
porții de max. 2000 mm și o lățime a canatelor
de max. 2500 mm

• Demaraj progresiv și oprire controlată

• până la max. 220 kg greutate canat

• Limitare reglabilă a forței

• Demaraj progresiv și oprire controlată

• Trecerea persoanelor poate fi programată

• Limitare reglabilă a forței

• incl. telecomandă HS 5 BS cu capace cromate

• incl. telecomandă HS 5 BS cu capace crom

Sistem de acționare pentru porți culisante
LineaMatic
• până la o înălțime a porții de max. 2000 m și
o lățime a porții de max. 6000 mm

LineaMatic

la

*

400 €

*

RotaMatic 2

la

660 €

*

Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru porțile promoționale din mărimile în promoție fără măsurare, montare, demontare și eliminarea ca deșeu.
Valabilitate până la 31.12.2021, la toți distribuitorii care participă la promoție din România

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate informațiile referitoare la culoare în conformitate cu echivalentul respectiv din gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.

Uși de intrare în locuință
din oțel/aluminiu
Thermo65
• Blat de ușă din oțel 65 mm
• Izolare termică ridicată cu un coeficient de
transfer termic UD până la 0,87 W/(m²·K)**

RC 2
Siguranţă
certificată

• Dimensiuni promoționale: până la
1250 x 2250 mm

Dotare
standard

(pe măsură fără cost suplimentar)

Thermo65
fără vitrare

de la
6 nuanțe în promoție fără cost
suplimentar

Model 010

Model 015

1375 €

Model 515

Thermo65
cu vitrare

RAL 9016, alb trafic

de la

RAL 9006, aluminiu alb

RAL 7016, gri antracit

Model 700S

Model 810S

1700 €

Model 900S

Nuanță Matt deluxe Thermo65

RAL 8028, maro Terra

Un mâner frumos pune accente:
alegeți un mâner pe gustul
dumneavoastră

CH 703, antracit metalic

CH 9016, Matt deluxe alb trafic

CH 907, aluminiu gri

CH 9006, Matt deluxe aluminiu alb

Set de clanțe
ES 0/ES 1

3 decoruri aflate în promoție
CH 9007, Matt deluxe aluminiu gri

Decograin Golden Oak

CH 703, Matt deluxe antracit metalic

Decograin Dark Oak

CH 7016, Matt deluxe gri antracit

Decograin Night Oak

CH 8028, Matt deluxe maro Terra

Preț suplimentar

100 €

*

*

*

Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru porțile
promoționale din mărimile în promoție (Thermo65: RAM până
la 1250 x 2250 mm) fără măsurare, montare, demontare și
eliminarea ca deșeu. Valabilitate până la 31.12.2021, la toți
distribuitorii care participă la promoție din România
** În funcție de modelul și dimensiunea ușii, valoarea indicată
se referă la modelul ușii fără vitrare la dimensiunea
1230 × 2180 mm

Preț suplimentar

100 €

*

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate
informațiile referitoare la culoare în conformitate cu echivalentul
respectiv din gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri
eronate.

*

Preocupaţi pentru mediul înconjurător
Frumos și sigur pentru casa dumneavoastră
Porți și uși produse cu grijă faţă de mediul înconjurător
de la numărul 1 european
Folosim electricitate 100 % verde la producerea porților și a ușilor promoționale și reducem emisiile
de CO2 cu câteva mii de tone si prin multe alte măsuri. Compensăm emisiile rămase prin finanțarea
proiectelor de protecție a mediului înconjurator în cooperare cu ClimatePartner.
Mai multe informații se găsesc la adresa www.hormann.ro/compania/mediu/

Folosim energie verde 100% cu

Ultima actualizare 01.2021 / Tipărire 02.2021 / HF 86177‑1 RO / PDF
Această inserție este tipărită pe hârtie certificată FSC® (FSC – C107289).

Eticheta pentru energie
verde de la asociațiile
de med iu germane

Vă puteți baza pe serviciile noastre

Consultanță de specialitate
calificată

măsurare la fața locului

demontare și eliminare
ecologică ca deșeu a
vechiului sistem

montaj profesionist

