Promocja bram segmentowych LPU
Gdy koszt inwestycji ma duże znaczenie

Ważna do
30.06.2016 r.

Trzy kolory
w tej samej cenie
Przy zakupie garażowej bramy segmentowej LPU - kolor w prezencie!
Do 30 czerwca 2016 roku bramy w kolorze antracytowym RAL 7016 i brązowym RAL 8028 oferujemy
w takiej samej niskiej cenie jak bramy w kolorze białym RAL 9016.

Najlepiej od razu z napędem
i zintegrowanym sterowaniem radiowym BiSecur
Do bramy segmentowej LPU zakupionej z napędem SupraMatic
otrzymacie Państwo drugi nadajnik gratis!

Standardowo
z 5-kanałowym
nadajnikiem
HS 5 BS

Korzyść: dodatkowy
nadajnik HSE 2 BS
gratis!

Système BiSecur Hörmann

Hörmann BiSecur

Le système radio moderne pour votre habitat

Nowoczesny system sterowania radiowego

Komfortowa funkcja odczytu położenia bramy
Już nie będziecie Państwo musieli zastanawiać się, czy brama
na pewno jest zamknięta. Wystarczy naciśnięcie przycisku,
by po kolorze diody LED na nadajniku HS 5 BS rozpoznać położenie
bramy. Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia jej zamknięcie.
Uwaga: Jeżeli brama znajduje się poza polem widzenia,
do jej obsługi wymagana jest instalacja dodatkowej fotokomórki.

Bramka BiSecur i aplikacja na smartfona
NOWOŚĆ
Specjalna aplikacja w połączeniu z bramką LAN/WLAN umożliwia
wygodne sterowanie napędami do bramy garażowej i wjazdowej
oraz drzwiami zewnętrznymi Hörmann* i innymi urządzeniami
za pomocą smartfona lub tabletu.

Potwierdzony badaniami i certyfikatami
Nowo zaprojektowany i wyjątkowo bezpieczny system kodowania
BiSecur gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego
sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez
niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany
przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr
w Bochum i jest tak bezpieczny, jak bankowość elektroniczna.

Oprócz ciekawej stylistyki w kolorze czarnym lub białym, nowe
ekskluzywne nadajniki BiSecur charakteryzują się eleganckim
i ergonomicznym kształtem.
Nadajniki Hörmann BiSecur z błyszczącą powierzchnią
przypominającą wykończenie lakierem fortepianowym zostały
nagrodzone przez międzynarodowe jury za ich wyjątkową stylistykę.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu
na stronie: www.hormann.pl

* z wyposażeniem specjalnym
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Tylko w firmie Hörmann

www.hormann.pl

Nagrodzone wzornictwo

