Ušetřete nyní až 30 %**

Dveře roku

Vrata roku

Domovní dveře
RenoDoor
bez bočních dílů
pouze

Sekční garážová vrata
RenoMatic Micrograin
včetně pohonu
pouze
*

28.490,- Kč*

23.950,- Kč

Garážová vrata a pohony

Domovní dveře a přístřešky

Ocelové dveře a zárubně

• Den za dnem více pohodlí
• Bezpečnost prověřená ústavem TÜV
• Automatické zajištění vrat bránící
vloupání

• Velký výběr motivů
• Dobrá tepelná izolace
• Bezpečnost díky standardně
dodávanému vícenásobnému zámku

• Pro novostavby i rekonstrukce
• Kvalita od sklepa až po půdu
• Bezpečnostní, víceúčelové,
multifunkční, protipožární a vnitřní dveře

Vyobrazené barvy a povrchy jsou z důvodu techniky tisku letáku barevně nezávazné. Změny jsou vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro akční velikosti (garážová sekční vrata RenoMatic: 2375 × 2125 mm, 2500 × 2125 mm a případně 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm;
domovní dveře RenoDoor: 1100 × 2100 mm) včetně 10 % DPH. Platné do 31.12. 2011 u všech autorizovaných prodejců v České republice.
**U vrat RenoMatic v porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.

Vrata roku

Dveře roku

RenoMatic
Decograin Zlatý dub
včetně pohonu
pouze

RenoDoor
Decograin Zlatý dub
bez bočních dílů
pouze

23.950,- Kč*

28.490,- Kč*
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Vrata a domovní dv

Sekční garážová vrata
RenoMatic

Domovní dveře
RenoDoor

Včetně pohonu Hörmann ProMatic,
konstrukčně stejná jako dvoustěnná izolovaná
sekční garážová vrata Hörmann EPU
v uvedených akčních velikostech.
Jiné velikosti vrat se dodávají v provedení
LPU 40, drážka M, se stejnými povrchy.

Konstrukčně stejné jako domovní dveře
Hörmann ThermoPro s ocelovým dveřním
křídlem, hliníkovou zárubní a tloušťkou
dveřního křídla 46 mm v uvedené akční
velikosti. Jiné velikosti dveří a boční díly
na dotaz.

RenoMatic

RenoDoor

S hladkým
mikroprofilovaným
povrchem Micrograin ve
3 barvách.

S lakovaným hladkým
ocelovým dveřním křídlem
ve 3 barvách.

Micrograin
např. Bílá barva
RAL 9016

Color
např. Bílý hliník
RAL 9006

RenoMatic

RenoDoor

S hladkým dekorativním
povrchem odolným proti UV
záření ve 3 designech.

S hladkým dekorativním
povrchem odolným proti UV
záření ve 3 designech.

Decograin
např. Zlatý dub

Micrograin Bílá barva RAL 9016

Jako RenoMatic Micrograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a 2500 × 2125 mm
za 23.950,- Kč popř. v akčních velikostech 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm
za 26.150,- Kč a jako RenoDoor Color v akční velikosti 1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Decograin Zlatý dub

Decograin
např. Titan Metallic

Hliníková sekční vrata pro exkluzivní ztvárnění fasády

Sekční garážová vrata
Každodenní větší komfort a bezpečnost

Více informací o programu garážových vrat Hörmann získáte
v brožurách o produktu, u svého partnera Hörmann nebo
na internetu www.hormann.cz

Jako RenoMatic Decograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a 2500 × 2125 mm
za 23.950,- Kč popř. v akčních velikostech 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm za 26.150,- Kč
a jako RenoDoor Decograin v akční velikosti 1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Dveře roku

RenoMatic
Decograin Titan Metallic
včetně pohonu
pouze
*

RenoDoor
Decograin Titan Metallic
pouze
*

23.950,- Kč

28.490,- Kč

veře roku se 6 vysoce kvalitními povrchy za akční cenu
Micrograin Terakotově hnědá RAL 8028

Micrograin Bílý hliník RAL 9006

Jako RenoMatic Micrograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a 2500 × 2125 mm
za 23.950,- Kč popř. v akčních velikostech 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm
za 26.150,- Kč a jako RenoDoor Color v akční velikosti 1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Jako RenoMatic Micrograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a
2500 × 2125 mm za 23.950,- Kč a jako RenoDoor Color v akční velikosti
1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Decograin Tmavý dub - ořech

Decograin Titan Metallic

Jako RenoMatic Decograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a 2500 × 2125 mm
za 23.950 Kč popř. v akčních velikostech 3000 × 2125 mm a 3000 × 2250 mm za 26.150,- Kč
a jako RenoDoor Decograin v akční velikosti 1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Jako RenoMatic Decograin v akčních velikostech 2375 × 2125 mm a
2500 × 2125 mm za 23.950,- Kč a jako RenoDoor Decograin v akční velikosti
1100 × 2100 mm za 28.490,- Kč.

Vyobrazené barvy a povrchy jsou z důvodu techniky tisku letáku barevně nezávazné. Změny jsou vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro akční velikosti (garážová sekční vrata RenoMatic: 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm a případně 3000 x 2125 mm, 3000 x 2250mm; domovní dveře RenoDoor: 1100 x 2100 mm) včetně 10% DPH. Platné do 31.12. 2011 u všech autorizovaných prodejců v České republice.

Vrata roku

S jistotou úspory až 20 %**.

Domovní dveře TopSecur
v provedení WK 2
bez bočních dílů

Boční díl TopSecur
v provedení WK 2
pouze

WK 2
Certifikovaná
bezpečnost

28.490,- Kč*

Domovní dveře TopSecur

Boční díl TopSecur

Konstrukčně stejné jako domovní dveře TopPrestige, v provedení
bránícím vloupání WK 2, s hliníkovou výplní zvenku překrývající
křídlo, rámový profil 80 mm, madlo z ušlechtilé oceli, sklo: zvenku
opískované Float s čirými pruhy, zevnitř VSG (P4). Aplikace
z ušlechtilé oceli na vnitřní i vnější straně. Velikost dveří až
1250 x 2250 mm na míru bez přirážky. Pro barvy bílá RAL 9016
a CH 703 je dodací doba 8 pracovních dnů, pro všechny
ostatní barvy cca 6 týdnů.

V provedení bránícím vloupání WK 2, s výplní ze skla s motivem,
sklo: zvenku opískované Float s čirými pruhy, zevnitř VSG (P4).
Velikost bočního dílu až 600 x 2250 mm na míru bez přirážky.
Pro barvy bílá RAL 9016 a CH 703 je dodací doba cca
15 pracovních dnů, pro ostatní barvy cca 6 týdnů.

WK 2
Certifikovaná
bezpečnost

Se 6 vysoce kvalitními povrchy za stejnou akční cenu

Bílá barva RAL 9016
na vnější i vnitřní straně
s nástřikem práškové barvy
s vysokým leskem.

Bílý hliník RAL 9006
s nástřikem práškové barvy
s metalickým efektem,
vnitřní strana v barvě bílé.

Terakotově hnědá RAL
8028
s nástřikem práškové barvy,
vnitřní strana v barvě bílé.

NOVINKA: Bezpečnostní vybavení WK 2 bránící vloupání

WK 2
Certifikovaná
bezpečnost

Vchodové dveře ThermoPro
Domovní a vedlejší vchodové dveře z oceli

Více informací o programu domovních dveří Hörmann získáte
v brožuře o produktu, u svého partnera Hörmann nebo
na internetu www.hormann.cz

Decograin Zlatý dub
s detailně věrným
charakterem dřeva, vnitřní
strana v barvě bílé.

Kaštanově zbarvený
strukturní lak v barevném
odstínu Hörmann CH 607,
vnitřní strana v barvě bílé.

Antracitově zbarvený
strukturní lak v barevném
odstínu Hörmann
CH 703, vnitřní strana
v barvě bílé.

Vyobrazené barvy a povrchy jsou z důvodu techniky tisku letáku barevně nezávazné. Změny jsou vyhrazeny.
*Nezávazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro uvedené velikosti dveří TopSecur/bočních dílů TopSecur včetně 10 % DPH. Platné do 31.12. 2011 u všech autorizovaných prodejců v České republice.
**V porovnání s domovními dveřmi TopPrestige 686 TP v provedení WK 2.

56.950,- Kč*
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