Namai ten, kur mes jaučiamės saugūs

Vartai ir durys
iš Europos rinkos
lyderės už specialią
kainą

Akcijos pasiūlymai, kurie Jums tikrai patiks

Namo durys
be šoninės dalies
nuo

1295 €*

Garažo vartai
nuo

495 €*

Šie išskirtiniai pasiūlymai yra patrauklūs statantie

Garažo vartai
nuo

495 €*

Segmentiniai garažo vartai
RenoMatic light 2018
M griovelis

Garažo vartai ir pavara optimaliai
suderinti tarpusavyje

• Izoliuoti dvisieniai, 42 mm storio segmentai užtikrina aukštą
šilumos izoliaciją, patikimą stabilumą ir itin tylią, tolygią eigą.
• Išorinė pusė padengta smulkios struktūros, vienos iš 3 spalvų
Woodgrain paviršiumi arba UV spinduliams atspariu, vieno iš 3 dekorų
Decocolor paviršiumi, vidinė pusė cinkuota.
• Optimalią ilgalaikę staktos apsaugą nuo korozijos užtikrina
plastikinis rėmo padas.

Akcijos
dydžiai

Valdymas
rankena

Su pavara
ProLift

Su pavara
ProMatic

2500 × 2125 mm

495 €*

720 €*

765 €*

2500 × 2250 mm

505 €*

750 €*

795 €*

2500 × 2500 mm

535 €*

830 €*

875 €*

2750 × 2125 mm

580 €*

795 €*

845 €*

2750 × 2250 mm

585 €*

830 €*

875 €*

2750 × 2500 mm

625 €*

920 €*

965 €*

3000 × 2125 mm

625 €*

850 €*

895 €*

3000 × 2250 mm

630 €*

875 €*

920 €*

3000 × 2500 mm

675 €*

970 €*

1015 €*

3000 × 3000 mm

660 €*

955 €*

995 €*

4000 × 2500 mm

795 €*

1040 €*

1085 €*

5000 × 2125 mm

890 €*

1115 €*

1160 €*

5000 × 2250 mm

895 €*

1120 €*

1165 €*

5000 × 2500 mm

915 €*

1150 €*

1295 €**

Garažo vartų pavara
• Tik Hörmann: didesnė vartų apsauga dėl patentuotos
vartų užfiksavimo funkcijos
• ProMatic pavara su išmania BiSecur belaide technologija

Garažo vartų pavara ProLift 700

Garažo vartų pavara ProMatic

• Du patrauklios formos 2-jų kanalų
rankiniai siųstuvai su
chromuotu rakto žiedo
laikikliu

• 4 mygtukų rankinis
siųstuvas HSE 4 BS
matinis juodos spalvos su
raktų žiedeliu

** Komplektuojama su SupraMatic E 3

Balta spalva RAL 9016
Woodgrain

Antracito pilka RAL 7016
Woodgrain

Žemės ruda RAL 8028
Woodgrain

Auksinis ąžuolas
Decocolor

Tamsus ąžuolas
Decocolor

Naktinis ąžuolas
Decocolor

ems ir atnaujinantiems savo namus

Namo durys
be šoninės dalies

Namo durys
Thermo46 TPS 010

1295 €*

nuo

725 €*

Plieninės / aliumininės namo durys Thermo65

Namo durys Thermo46 TPS 010

• Viduje ir išorėje sutampančių plokštumų durų
varčia be matomo sąvaros profilio
• Termiškai atskirta 65 mm storio plieninė durų
varčia su PU kietųjų putų užpildu
• Termiškai atskirta 80 mm užapvalinta aliumininė
stakta
• Vykstant akcijai išorei ir vidui galima rinktis vieną iš
3 spalvų ir vieną iš trijų 3 Decograin dekorų
• Nuo įsilaužimo sauganti 5 lygmenų apsauginė
spyna
• Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo
koeficientas nuo 0,87 W/(m²∙K)***
• Akciniai dydžiai iki 1250 × 2250 mm
• Pasirinktinai gali būti ir su šoninėmis dalimis

• Termiškai atskirta, 46 mm storio plieninė durų
varčia su PU kietųjų putų užpildu
• Termiškai atskirta 60 mm stačiakampė
aliumininė stakta
• Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas užraktas
• Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo
koeficientas = 1,2 W/(m²∙K)***
• Išorinė ir vidinė pusės gali būti nudažytos viena iš
3 spalvų arba su vienu iš 3 dekorų Decograin
paviršiumi
• Pasirinktinai tiekiama ir su durų akute
• Užsakomi matmenys: didžiausias plotis
1250 mm, didžiausias aukštis 2250 mm

Motyvas 700A
3 spalvos
3 dekorai

Motyvas 750F
3 spalvos
3 dekorai

Akcentas - dailios formos rankena:
išsirinkite sau patinkančią

Durų rankenų
komplektas ES 0

1295 €*

Žemės ruda
RAL 8028
1360 €*

Antracito pilka
RAL 7016
1360 €*

Antracito pilka
RAL 7016
725 €*

Decograin
Titan Metallic CH 703
905 €*

Decograin
Auksinis ąžuolas
905 €*

Decograin
Tamsus ąžuolas
905 €*

Akcentas - dailios formos rankena:
išsirinkite sau patinkančią

Bumbulas /
rankena
ES 0

3 akcijiniai dekorai

Pastaba: Decocolor ir
Decograin paviršių
išvaizda skiriasi.

Žemės ruda
RAL 8028
725 €*

Nerūdijantis plienas
HB 38-2

3 akcijinės spalvos

Balta spalva
RAL 9016

Balta spalva
RAL 9016
725 €*

Decograin
Titan Metallic CH 703
1445 €*

Decograin
Auksinis ąžuolas
1445 €*

Decograin
Tamsus ąžuolas
1445 €*

Rankena /
rankena
ES 0

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasiliekame teisę keisti į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijos dydžiams be montavimo. Galioja iki 2018-12-31.
** Komplektuojama su SupraMatic E 3
*** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį, nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio motyvo 010 vertė.

nuo

Pagaminta Vokietijoje

Puikus komforto ir dizaino derinys

285 €

• Pilnai sukomplektuota furnitūra
• Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
• Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio
vyrio pagalba.
• Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose,
• Ypač tinka katilinėse
• Įėjimo iš namo į garažą durys
• Akcijiniai dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm
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KATILINĖS
DURYS

nuo

aikančios ugnį
Sul

Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"
Priešgaisrinės Hörmann durys T30 Jūsų namo katilinei
ar garažui!

siai 3 0 min

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu
falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos
priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip
pat pridedame nerūdijančio plieno rankeną, bei
rakinimo cilindrą su 3 raktais.

Mes suteikiame 5 metų garantiją įvažiavimo vartų pavaroms

Pavara
LineaMatic

Pavara
RotaMatic 2

465 €*

615 €*

Stumdomų vartų pavara LineaMatic
stumdomiems vartams iki 6000 mm pločio,
įsk. juodos spalvos rankinį siųstuvą HS 5 BS

Atveriamų vartų pavara RotaMatic 2
2 sąvarų atveriamiems vartams su sąvara iki 2500 mm pločio,
įsk. juodos spalvos rankinį siųstuvą HS 5 BS

• Stumdomų vartų pavara su modernia BiSecur radijo ryšio
technika
• Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm vartų pločio
• Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
• Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
• Programuojamas jėgos apribojimas
• Programuojamas asmenų praėjimas
• Su krumpliastiebių profiliais iki 5000 mm pločio vartams

• Tvirta elektromechaninė atveriamų vartų pavara su modernia
BiSecur radijo ryšio technika
• 2 sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir
maks. iki 2500 mm sąvaros pločio
• Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
• Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
• Programuojamas jėgos apribojimas
• Galima suprogramuoti judančios
sąvaros funkcijas
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Jūs galite pasitikėti mūsų suteikiamomis paslaugomis

Pogarantinė
priežiūra

Profesionalios
konsultacijos

Matavimai

Daugiau informacijos apie akciją rasite www.hormann.lt
arba paskambinę nemokamu telefonu: 8 800 00017
Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasiliekame teisę keisti į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams be montavimo. Galioja iki 2018-12-31.

Kokybiškas
montavimas

