Bramy i drzwi największego
producenta w Europie
Specjalna oferta dla remontujących domy
Drzwi zewnętrzne bez naświetla
bocznego, razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

od

5990 zł*
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Automatyczna brama garażowa,
razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

od

3390 zł*

Piękny i bezpieczny dom
RenoMatic 2015 i RenoDoor Plus 2015

Made in Germany
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Automatyczna brama
segmentowa do garażu na
dwa stanowiska RenoMatic 2015,
razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

od

Zaleta: wysokiej jakości powierzchnia

Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2015
z przetłoczeniami L, w komplecie z napędem ProMatic
• Ocieplane segmenty o grubości 42 / 20 mm gwarantują wysoką
izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
• Stopa z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną i trwałą
ochronę ościeżnicy
• Tylko w firmie Hörmann: najlepsza ochrona dzięki mechanicznemu
zabezpieczeniu przed podważeniem
• Napęd ProMatic wyposażony w nowoczesną technologię sterowania
radiowego BiSecur i funkcję dodatkowej wysokości otwarcia bramy
do przewietrzenia garażu
• 2 nadajniki HSE 2 BS z powierzchnią strukturalną w kolorze czarnym
matowym z zawieszką do breloczka na klucze

Wymiary promocyjne

2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm

4500 × 2125 mm
4500 × 2250 mm

Sandgrain

1990 zł

Decograin

bez napędu, bez montażu, bez VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

2390 zł

2490 zł

bez napędu, bez montażu, bez VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

3390 zł

3930 zł*

Powierzchnia
Decograin – wierna
imitacja drewna

Zaleta: komfort i bezpieczeństwo

Nowo opracowany i wyjątkowo bezpieczny
system sterowania radiowego BiSecur gwarantuje
maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału przed
skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został
przetestowany i certyfikowany przez ekspertów
ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum.
Nadaje się do obsługi bram garażowych, wjazdowych,
sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami.

W ramach promocji:
drugi pilot gratis

Biały RAL 9016
Sandgrain od 3390 zł*
(z 8% VAT)

Antracytowy RAL 7016
Sandgrain od 3390 zł*
(z 8% VAT)

Brązowy RAL 8028
Sandgrain od 3390 zł*
(z 8% VAT)

Titan Metallic CH 703
Decograin od 3490 zł*
(z 8% VAT)

Golden Oak
Decograin od 3490 zł*
(z 8% VAT)

Dark Oak
Decograin od 3490 zł*
(z 8% VAT)

3790 zł

bez napędu, bez montażu, bez VAT

bez napędu, bez montażu, bez VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

z napędem, montażem i 8% VAT

4990 zł*

Powierzchnia
Sandgrain –
delikatna struktura

3490 zł*

bez napędu, bez montażu, bez VAT

3810 zł*

Elegancka, lekko matowa powierzchnia Sandgrain
ma bardzo delikatną strukturę rozsypanego piasku,
dzięki której jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia.
Powierzchnia Decograin z odpornej na działanie promieni
UV okleiny to wierna imitacja drewna albo szlachetna
elegancja metalicznej powłoki.

2090 zł

bez napędu, bez montażu, bez VAT

3390 zł*

4990 zł*

5430 zł*

od

5990 zł*

Drzwi zewnętrzne RenoDoor Plus 2015
• Konstrukcja taka sama jak drzwi zewnętrznych Hörmann ThermoPro Plus
• Aluminiowa ościeżnica Roundstyle 80 mm z przegrodą termiczną
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną i wypełnieniem
z twardej pianki PU
• Lakierowane lub z powierzchnią Decograin po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Ryglowanie wielopunktowe
• Wysoka izolacyjność cieplna – współczynnik przenikania ciepła
UD nawet 0,96 W/(m²∙K)
• Wymiary promocyjne: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm
• Dopasowane naświetle boczne, wymiar promocyjny 400 × 2100 mm,
w cenie 2690 zł* za 1 szt. (razem z montażem i 8 % VAT)

Zaleta: drzwi bez widocznego profilu ramy
Płyta drzwiowa z niewidoczną od zewnętrz
i wewnątrz ramą skrzydła spełnia nawet
najbardziej wyszukane wymagania aranżacyjne.
Drzwi wyglądają od środka jak drzwi wewnętrzne,
dzięki czemu idealnie pasują do wystroju wnętrza.

Biały
RAL 9016
od 5990 zł*
(z 8% VAT)

Antracytowy
RAL 7016
od 5990 zł*
(z 8% VAT)

Brązowy
RAL 8028
od 5990 zł*
(z 8% VAT)

Titan Metallic
CH 703
Decograin
od 6690 zł*
(z 8% VAT)

Drzwi tworzą
od środka pełną
płaszczyznę,
dzięki czemu
wyglądają jak
drzwi wewnętrzne.

Golden Oak
Decograin
od 6690 zł*
(z 8% VAT)

Dark Oak
Decograin
od 6690 zł*
(z 8% VAT)

Zaleta: doskonała izolacyjność cieplna
Oszczędność energii odgrywa w dzisiejszych czasach bardzo
ważną rolę. Dzięki produktom marki Hörmann efektywnie
oszczędzają Państwo energię i inwestują w dobre rozwiązania
na lata.
Współczynnik przenikania ciepła UD, który wynosi
nawet 0,96 W/(m²·K), sprawia, że drzwi RenoDoor Plus 2015
gwarantują wysoką izolacyjność cieplną.
Również ocieplane garażowe bramy segmentowe RenoMatic 2015,
w których współczynnik UD pojedynczego segmentu wynosi
jedynie 1,0 W/(m²·K), 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 2015, drzwi zewnętrzne RenoDoor Plus 2015, naświetle boczne
RenoDoor Plus 2015). Ceny obejmują montaż bramy garażowej / drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym, w odpowiednio przygotowanym otworze i w miejscu oddalonym maks. 30 km
od siedziby partnera handlowego Hörmann oraz 8% stawkę podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie tej stawki.
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Ceny nie obejmują demontażu starej bramy garażowej / drzwi zewnętrznych, usunięcia odpadów oraz dodatkowych prac
murarskich. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2015 r.

Drzwi zewnętrzne
RenoDoor Plus 2015
bez naświetla bocznego,
razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

Korzyści dla inwestorów

Garażowa brama segmentowa i napęd do bramy garażowej

Brama garażowa RenoMatic light,
razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

Brama garażowa RenoMatic light 2015
Przetłoczenia M

od

• Najkorzystniejszy cenowo wariant garażowej bramy segmentowej
• Ocieplane segmenty bramy 42 / 20 mm zapewniają wysoką
izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
• Powierzchnia Woodgrain w kolorze białym RAL 9016,
brązowym RAL 8028 lub antracytowym RAL 7016
• Stopa z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną ochronę
ościeżnicy
• Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, konieczny
dla obsługi ręcznej, za dopłatą w wysokości 97 zł* (z 8 % VAT)
• Wymiary: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm,
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm w cenie 1890 zł* (z 8% VAT).
Informacja o cenach bram w wymiarach: 3000 x 2125 mm,
3000 x 2250 mm, 5000 x 2125 mm i 5000 x 2250 mm
jest dostępna u Partnerów Handlowych
• Polecamy zastosowanie napędu elektrycznego ProMatic lub
ProLift 500 (dla bram o szerokości 5000 mm ProLift 700)

Wytrzymała powierzchnia Woodgrain

1890 zł*

Uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego

Napęd ProLift 500
do bram garażowych
cena z 23% VAT

ProLift 500 – napęd do bram garażowych
do bram uchylnych i segmentowych o powierzchni maks. 7 m2,
w zestawie 2 nadajniki w kolorze szarym

774 zł*

•
•
•
•
•
•

Maks. siła ciągnienia i nacisku 500 N
Wyjątkowo cichy mechanizm pasa zębatego
Automatyczny układ zabezpieczający
Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
Jednoczęściowa szyna prowadząca
W połączeniu z bramami garażowymi
Hörmann badany i certyfikowany zgodnie
z normą europejską PN-EN 13241-1
Standardowo:
dwa eleganckie 2-kanałowe
nadajniki z chromowaną
zawieszką do kółka na klucze

Stan na 01.2015 / Druk 02.2015 / HF 86179 PL / P.3.0

Drzwi zewnętrzne ThermoPro TPS 010
• Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła
po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm
z przegrodą termiczną
• Lakierowane lub z powierzchnią Decograin
po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Do wyboru 3 kolory i 2 rodzaje powierzchni
• Aluminiowa ościeżnica 60 mm z przegrodą termiczną
• Ryglowanie wielopunktowe
• Dobra izolacyjność cieplna – UD wynosi 1,2 W/(m²·K)
• Wymiar promocyjny: 1100 × 2100 mm

Drzwi zewnętrzne
ThermoPro TPS 010,
razem z montażem,
całkowita cena z 8% VAT

od

2690 zł*

3 kolory w jednej cenie: 2690 zł* (z 8% VAT)

Biały RAL 9016

Brązowy RAL 8028

Antracytowy RAL 7016

2 rodzaje powierzchni w jednej cenie: 3090 zł* (z 8% VAT)

Titan Metallic CH 703

Golden Oak

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 light bez uchwytu zewnętrznego i bez napędu, drzwi zewnętrzne ThermoPro TPS 010, napęd ProLift 500). Ceny obejmują montaż bramy garażowej / drzwi zewnętrznych
w budynku mieszkalnym, w odpowiednio przygotowanym otworze i w miejscu oddalonym maks. 30 km od siedziby partnera handlowego Hörmann oraz 8% stawkę podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie tej stawki.
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23 % VAT. Ceny nie obejmują demontażu starej bramy garażowej / drzwi zewnętrznych, usunięcia odpadów oraz dodatkowych prac murarskich. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej
i obowiązuje do 31.12.2015 r.

