Poczuj się bezpiecznie

Przekonująca oferta promocyjna

Ciepłe drzwi
zewnętrzne
wykonywane na wymiar
bez naświetla bocznego

od

3690 zł*

cena bez VAT
od 4539 zł (z 23% VAT)
od 3985 zł (z 8% VAT)

od

Automatyczna
brama
garażowa

2860 zł*

cena bez VAT
od 3518 zł (z 23% VAT)
od 3089 zł (z 8% VAT)

Atrakcyjna oferta promocyjna dla nowych i re

Automatyczna

od

brama
Automatyczna
garażowa
brama garażowa

2860
*
998 €zł*
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cena bez VAT
od 3518 zł (z 23% VAT)
od 3089 zł (z 8% VAT)
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Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2017
Przetłoczenia M, w komplecie z napędem ProMatic
• Pełne segmenty o grubości 42 mm gwarantują wysoką izolacyjność
cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
• Po stronie zewnętrznej delikatnie strukturyzowana powierzchnia Sandgrain
w 3 kolorach lub odporna na działanie promieni UV powierzchnia Decograin
w 3 okleinach do wyboru, od wewnątrz powierzchnia ocynkowana w kolorze
srebrnym, pokryta bezbarwnym lakierem
• Optymalna długotrwała ochrona ościeżnicy dzięki zastosowaniu stopy
z tworzywa sztucznego
• Tylko w firmie Hörmann: najlepsza ochrona dzięki mechanicznemu
zabezpieczeniu przed podważeniem
• Napęd ProMatic wykorzystujący nowoczesną technologię zdalnego
sterowania radiowego BiSecur wyposażony w funkcję dodatkowej
wysokości otwarcia bramy do przewietrzania garażu
• Pilot HSE 4 BS, powierzchnia
strukturalna w kolorze czarnym,
z zawieszką do breloczka na klucze

Powierzchnia Sandgrain

Wymiary
promocyjne
2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm

Sandgrain

2860 zł*

bez montażu, bez VAT
3518 zł z 23% VAT
3089 zł z 8% VAT

3260 zł*

bez montażu, bez VAT
4010 zł z 23% VAT
3521 zł z 8% VAT

Decograin

2960 zł*

bez montażu, bez VAT
3641 zł z 23% VAT
3197 zł z 8% VAT

3360 zł*

bez montażu, bez VAT
4133 zł z 23% VAT
3629 zł z 8% VAT

Kolory i okleiny promocyjne
biały
RAL 9016

antracytowy
RAL 7016

brązowy
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin

emontowanych budynków

Made in Germany

Ciepłe drzwi
zewnętrzne
wykonywane na wymiar
bez naświetla bocznego

3690
1498 zł*
€*

od
od

Energooszczędne drzwi zewnętrzne Thermo65

Doskonała izolacyjność cieplna

• Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła
po obu stronach drzwi
• Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną,
wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość
skrzydła 65 mm
• Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm
z przegrodą termiczną, wersja Roundstyle A3
• W 3 kolorach promocyjnych i 3 okleinach
promocyjnych Decograin do wyboru.
Ten sam kolor po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
• Bezpieczny zamek z ryglowaniem w 5 punktach
• Opcjonalnie w klasie przeciwwłamaniowej RC 2
(z wyjątkiem wzoru 700A oraz 720F)
• Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik
przenikania ciepła UD nawet 0,87 W/(m²∙K)**
• Podane ceny obejmują dowolne wymiary
w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy
maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm

Oszczędność energii odgrywa w dzisiejszych
czasach bardzo ważną rolę. Dzięki produktom
marki Hörmann efektywnie oszczędzają Państwo
energię i inwestują w dobre rozwiązania
na lata.

Wzór 010

Wzór 015

Wzór 515

• 3 kolory promocyjne w cenie 3690 zł* bez VAT
4539 zł z 23% VAT / 3985 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 4190 zł* bez VAT
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT

Wzór 700A
Wzór 720F
• kolor RAL 9016 w cenie 3990 zł* bez VAT
4908 zł z 23% VAT / 4309 zł z 8% VAT
• kolor RAL 7016 i RAL 8028 w cenie 4190 zł* bez VAT
5154 zł z 23% VAT / 4525 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 4470 zł* bez VAT
5498 zł z 23% VAT / 4828 zł z 8% VAT

Więcej informacji znajdą
Państwo w prospekcie
„Promocja drzwi
zewnętrznych“.
Wzór 700
Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

Wzór 810

Wzór 900

• 3 kolory promocyjne w cenie 4950 zł* bez VAT
6089 zł z 23% VAT / 5346 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 5450 zł* bez VAT
6704 zł z 23% VAT / 5886 zł z 8% VAT

Współczynnik przenikania ciepła UD, który wynosi
nawet 0,87 W/(m²·K), sprawia, że drzwi Thermo65
gwarantują wysoką izolacyjność cieplną.
Również ocieplane garażowe bramy segmentowe
RenoMatic 2017 z pełnymi segmentami
o grubości 42 mm, w porównaniu ze starymi,
nieocieplanymi bramami pozwalają na znaczne
ograniczenie strat energii.
Zalety dobrej izolacyjności cieplnej docenia się
szczególnie w przypadku garaży bezpośrednio
połączonych z domem.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (brama garażowa RenoMatic 2017; drzwi zewnętrzne Thermo65 wzór 010, 015, 515, 700, 810, 900, 700A, 720F); nie obejmują wykonania pomiaru
i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów
handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2017 r. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl
** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru 010 o wymiarach 1230 × 2180 mm

cena bez VAT
od 4539 zł (z 23% VAT)
od 3985 zł (z 8% VAT)

Najlepsze połączenie komfortu, bezpieczeństwa i designu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 3

7 kolorów promocyjnych z zewnętrznej strony drzwi
bez dopłaty

• Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła
• Aluminiowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną i wypełnieniem z utwardzonej
pianki PU, grubość 73 mm, malowana proszkowo, od wewnątrz w matowym
białym kolorze RAL 9016
• Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną
• Klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym
zamkiem ryglującym
• Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła
UD nawet ok. 0,8 W/(m²∙K)
• Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, maks. wymiar zewnętrzny ramy 1250 x 2250 mm
Opcjonalnie za dopłatą możliwość wykonania drzwi w wymiarze XXL maks. do wysokości 2500 mm
• Opcjonalnie za dopłatą z elementem bocznym, naświetlem górnym i automatycznym zamkiem
Drzwi
ThermoSafe,
bez przeszklenia
w klasie RC 3

od

9070 zł*

cena bez VAT
od 11156 zł (z 23% VAT)
od 9796 zł (z 8% VAT)

Wzór 860
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wzór 862
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wzór 871
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Wewnętrzna strona drzwi standardowo wykonana jest
w matowym kolorze białym RAL 9016. Drzwi zewnętrzne
w kolorze białym dostarczamy w ok. 5 tygodni, natomiast
drzwi zewnętrzne w kolorach preferowanych
dostarczamy w ok. 6 tygodni.

biały RAL 9016, matowy

szary RAL 7030, delikatnie
strukturyzowana powierzchnia

kolor Hörmann CH 703, delikatnie
strukturyzowana powierzchnia

antracytowy RAL 7016, delikatnie
strukturyzowana powierzchnia

kolor Hörmann CH 607, delikatnie
strukturyzowana powierzchnia

antracytowy RAL 7016, matowy

szare aluminium RAL 9007, delikatnie
strukturyzowana powierzchnia

Wzór 872
9070 zł* bez VAT
11156 zł z 23% VAT
9796 zł z 8% VAT

Drzwi
ThermoSafe
z przeszkleniem
w klasie RC 3

od

Więcej
informacji
znajdą Państwo
w prospekcie
„Promocja drzwi
zewnętrznych“

9630 zł*

cena bez VAT
od 11845 zł (z 23% VAT)
od 10400 zł (z 8% VAT)

Wzór 189
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 501
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 502
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 503
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 504
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 505
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 686
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Wzór 867
9630 zł* bez VAT
11845 zł z 23% VAT
10400 zł z 8% VAT

Napęd
RotaMatic 2

Napęd
LineaMatic

od

1250 zł*

Stan na 01.2017 / Druk 03.2017 / HF 86179 PL / PDF

cena bez VAT
od 1538 zł (z 23% VAT)

od

2090 zł*

cena bez VAT
od 2571 zł (z 23% VAT)

Napęd LineaMatic do bram przesuwnych
do bram przesuwnych, w komplecie z pilotem HS 5 BS
w kolorze czarnym

Napęd RotaMatic 2 do bram skrzydłowych
do rozwiernych bram 2-skrzydłowych, w komplecie z pilotem
HS 5 BS w kolorze czarnym

• Napęd do bram przesuwnych wykorzystujący nowoczesną
technologię zdalnego sterowania radiowego BiSecur
• Do bram o wysokości maks. 2000 mm i szerokości maks. 6000 mm
• Ciężar skrzydła maks. 300 kg
• Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
• Regulowane ograniczenie siły
• Możliwość programowania przejścia dla osób
• Profile listwy zębatej należy zamówić oddzielnie w zależności od wersji
wykonania/ szerokości bramy

• Wytrzymały napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych
wykorzystujący nowoczesną technologię zdalnego sterowania
radiowego BiSecur
• Do 2-skrzydłowych bram rozwiernych o wysokości maks. 2000 mm
i szerokości skrzydeł maks. 2500 mm
• Ciężar skrzydeł maks. 220 kg
• Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
• Regulowane ograniczenie siły
• Możliwość programowania funkcji
skrzydła przechodniego

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi ThermoSafe w podanych wzorach i kolorach, napęd LineaMatic oraz RotaMatic); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków,
w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2017 r.

