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Sekční garážová vrata
Micro 75

Exkluzivní design vrat
v šesti barvách bez příplatku

Včetně pohonu garážových vrat Hörmann ProMatic, s hladkým
jemně profilovaným povrchem Micrograin, provedení drážka L,
konstrukčně stejná jako dvoustěnná izolovaná sekční garážová
vrata Hörmann EPU.
Ve čtyřech akčních velikostech:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm
Jiné velikosti vrat jsou dostupné pouze
v provedení LPU 40, drážka L.

Provozně bílá
RAL 9016

Světle šedá
RAL 7035

Bílý hliník
RAL 9006

Antracitová šeď
RAL 7016

Jedlová zeleň
RAL 6009

Terakotově hnědá
RAL 8028

*Nezávazné cenové doporučení pro akční velikosti nebo výrobky včetně DPH. Platné u všech zúčastněných prodejců do 31.12.2010.
**V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.
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Využijte příležitost:

Hörmann losuje
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jubilejních vrat!

Ano,

chci vyhrát jubilejní vrata
Hörmann Micro 75
s pohonem.

Uzávěrka účasti je 31. 12. 2010

Oslavte s námi jubileum společnosti Hörmann a využijte
své šance na výhru: k 75. jubileu slosuje společnost
Hörmann 75 jubilejních vrat Micro 75 s pohonem ProMatic.
Zúčastnit se je velmi jednoduché. Vyplňte kupon
a odevzdejte jej u svého prodejce Hörmann. Pokud
vyhrajete a jubilejní vrata již máte zakoupená, vrátíme vám
zpět cenu jubilejních vrat. Pokud zakoupíte pro svou garáž
vrata v odlišné velikosti, a vyhrajete, cenu jubilejních vrat
vám odečteme a vrátíme.

Moje adresa:
Jméno, příjmení

Ulice, číslo domu

PSČ, město

Zúčastněte se. Společnost Hörmann
vám přeje mnoho štěstí!

Jsem srozuměn s tím, že moje údaje budou společností Hörmann KG uloženy za účelem výherního
losování a k účelům průzkumu trhu a reklamy. Je mi známo, že své schválení mohu kdykoli v budoucnosti
odvolat.

Právní cesta je vyloučena. V celé Evropě bude slosováno 75 jubilejních vrat. Zúčastnit se nesmí zaměstnanci Hörmann a jejich příbuzní.
Vyplacení výher v hotovosti není možné.
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Jubilejní ceny: díky nim máte z moderniz

Domovní dveře
RenoDoor 75
pouze

26.7

Sekční garážová vrata
RenoMatic 75 včetně pohonu
pouze

,- Kč*

22.7

,- Kč*
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Sekční garážová vrata
RenoMatic 75

Čtyři vysoce kvalitní povrchy
za stejnou jubilejní cenu
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Včetně pohonu garážových vrat Hörmann
ProMatic, konstrukčně stejná jako
dvoustěnná izolovaná sekční garážová vrata
Hörmann EPU.
Ve čtyřech akčních velikostech:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm
Jiné velikosti vrat se dodávají v provedení
LPU 40, drážka M, se stejnými povrchy.

Domovní dveře
RenoDoor 75
Konstrukčně stejné jako domovní dveře
Hörmann ThermoPro s hliníkovou zárubní
v akční velikosti 1100 x 2100 mm,
hloubka 46 mm. Na požádání lze dodat
i jiné velikosti dveří.

Povrch Silkgrain
v bílé barvě

Povrch Decograin
v provedení Zlatý dub

Garážová vrata v provedení Silkgrain, bílá, nebo
domovní dveře z hliníku, bíle lakované. Hedvábně
hladký povrch Silkgrain s velmi elegantním vzhledem
dobře ladí s moderní architekturou.

Garážová vrata nebo domovní dveře z oceli
v provedení Decograin Zlatý dub. Povrch odolný
proti ultrafialovému záření, který vyvolává věrný
dojem dřeva.

Povrch Decograin
v provedení Titan Metallic

Povrch Decograin
v provedení Tmavý dub - ořech

Garážová vrata nebo domovní dveře z oceli
v provedení Decograin Titan Metallic. Povrch odolný
proti ultrafialovému záření působí velmi ušlechtile
a exkluzivně - je podobný barevnému odstínu
Hörmann CH 703.

Garážová vrata nebo domovní dveře z oceli
v provedení ořechově zbarveného dřevodekoru dubu.

Dveře RenoDoor 75 a vrata RenoMatic 75
tvoří dokonale vzhledově sladěnou sadu,
ale tyto výrobky lze samozřejmě zakoupit
i samostatně.

VOLEJTE ZDARMA
800 198 198
www.hormann.cz

*N
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rnizace dvojnásobnou radost.

Výklopná vrata
Berry Pearl 75
pouze

9.7

Domovní dveře
RenoDoor 75 light
pouze

,- Kč*

15.7

Domovní dveře
RenoDoor 75 light

Výklopná vrata
Berry Pearl 75
Se strukturovaným povrchem Pearlgrain
ve dvou barvách za stejnou cenu.
Ve čtyřech akčních velikostech:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

Informace online :

,- Kč*

Provozně bílá RAL 9016

Provozně bílá RAL 9016
Konstrukčně stejné jako domovní dveře
Hörmann ThermoPro s hliníkovou zárubní
ve 2 barvách za stejnou cenu a v akční
velikosti 1100 x 2100 mm, hloubka 46 mm.
Na požádání lze dodat i jiné velikosti dveří. Terakotově hnědá RAL 8028

Terakotově hnědá RAL 8028

Pohon otočných bran RotaMatic 2

Pohon posuvných bran LineaMatic

www.hormann.cz

Informace pro všechny, kteří
staví nebo modernizují: všechno
kolem garážových vrat, pohonů,
domovních dveří i k dalším
výrobkům Hörmann.

Pohon otočných bran

ōSada dvou kusů robustního
RotaMatic 2
pouze
elektromechanického
pohonu otočných bran pro
dvoukřídlé otočné brány
ōAž do výšky brány
max. 2000 mm
a šířky křídla max. 2500 mm
ōAž do hmotnosti křídla max. 220 kg
ōProgramovatelná funkce křídla pro průchod

17.7

Včetně 4tlačítkového
ručního vysílače „mini“
HSM 4

,- Kč*

ōPohon pro posuvné brány
až do šířky max. 6000 mm
a výšky brány max. 2000 mm
ōAž do hmotnosti brány
300 kg
ōProfily ozubené tyče je nutno
objednat samostatně

Včetně pozvolného
rozjezdu a pozvolného
zastavení

Pohon posuvných bran
LineaMatic
pouze

12.7

,- Kč*

Nastavitelná mezní síla

*Nezávazné cenové doporučení pro akční velikosti nebo výrobky včetně DPH. Platné u všech zúčastněných prodejců do 31.12.2010.
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K jubileu ušetříte s jistotou
Domovní dveře
TopSecur 75
Konstrukčně stejné jako domovní
dveře TopPrestige,
včetně bezpečnostní sady WK 2
bránící vloupání, celohliníkové
dveřní křídlo, rámový profil 80 mm,
madlo z ušlechtilé oceli, sklo:
zvenku pískované Float s čirými
pruhy, zevnitř VSG (P4). Zasklívací
rám z ušlechtilé oceli na vnitřní
i venkovní straně. Dodáváme na
míru bez příplatku (max. rozměr
1200 x 2250 mm).
Domovní dveře TopSecur 75
v provedení WK2
pouze

52.7

Boční díl TopSecur 75
V provedení bránícím vloupání
WK2, s výplní ze skla s motivem,
sklo: zvenku opískované Float s
čirými pruhy, zevnitř VSG (P4).
Dodáváme na míru bez příplatku
(max. rozměr 600 x 2250 mm).

,- Kč*

Boční díl TopSecur 75
v provedení WK2
jeden kus pouze

23.7

,- Kč*

Se čtyřmi vysoce kvalitními povrchy za stejnou jubilejní cenu

Bezpečnostní sada WK2
pro všechny domovní dveře Hörmann TopComfort,
TopPrestige a TopPrestigePlus, boční díly a horní světlíky
pouze za

5.7

,- Kč*

Hörmann CH 703,
antracit, vnitřní
strana bílá.

Hörmann CH 607,
kaštan, vnitřní
strana bílá.

Hörmann
Decograin Zlatý
dub, vnitřní strana
bílá.

Ještě jeden důvod k radosti:
bezpečnostní balíček za jubilejní cenu
Ke všem hliníkovým domovním dveřím Hörmann TopComfort, TopPrestige a TopPrestigePlus,
bočním dílům a horním světlíkům vám nabízíme za jednotný příplatek pouze 5.775,- Kč
testovanou bezpečnostní sadu WK2 bránící vloupání. Jen u firmy Hörmann dostanete
kompletní systém domovních dveří skládající se z domovních dveří, bočního dílu
a horního světlíku v provedení WK2.

Příplatek

Jen u ﬁrmy Hörmann

Stav 12.2009 / Tisk 12.2009 / HF 85184 cs

Uvedené ceny dveří a vrat jsou doporučené prodejní ceny včetně montáže a 10% DPH.
Uvedené ceny bránových pohonů RotaMatic a LineaMatic jsou doporučené prodejní ceny včetně montáže a 20% DPH.
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*Nezávazné cenové doporučení pro akční velikosti nebo výrobky včetně DPH. Platné u všech zúčastněných prodejců do 31.12.2010.
**V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.

Provozně bílá
RAL 9016.

