
„Europoje 
pirmaujantis vartų ir 
durų gamintojas 
mus įtikino!“

Namo durys be 
šoninės dalies Garažo vartai

1325 €*  485 €*nuo nuo

Metų pasiūlymas 2019
Dar didesnis išmatavimų ir spalvų pasirinkimas! 



Segmentiniai garažo vartai 
„RenoMatic 2019“
su pavara „ProLift 700“ arba „ProMatic“
• Dvisieniai 42 mm storio izoliuoti segmentai   

užtikrina didelę šilumos izoliaciją, patikimą stabilumą ir  
maloniai tolygią eigą
Galimi dydžiai: 
nuo 2000 mm iki 6000 mm pločio,  
nuo 2000 mm iki 3000 mm aukščio  

„Hörmann“ kokybė
Pagaminta 
Vokietijoje

Visi vartų paviršiai, kuriuos pristatome, yra cinkuoti  
vidinėje vartų pusėje.

Paviršius „Woodgrain“, vartuose su M grioveliu, išsiski-
ria originaliu reljefu ir tvirtumu. (Paveikslėlis kairėje 
RAL 9016, pilkšvai balta.)

Garažo vartų pavara „ProLift 700“  
su 2 patrauklios formos rankiniais siųstuvais  
su chromuotu rakto žiedo laikikliu.

Garažo vartų pavara „ProMatic“ su  
modernia „BiSecur“ ryšio sistema ir  
papildomu atidarymo aukščiu, skirtu garažo  
ventiliacijai, bei rankiniu matiniu juodos spalvos  
siųstuvu HSE 4 BS, su kilpele rakto pakabukui.

Naujasis lygus paviršius „Planar“, L griovelis,  
6 išskirtiniai „Hörmann“ spalvų tonai „Matt deluxe“,  
(Paveikslėlis kairėje CH 703 „Matt deluxe“. Antracito 
pilkos spalvos su metalo efektu.)

Dažytas paviršius „Decocolor“ su natūralia medžio 
imitacija dekoruose. (Paveikslėlis kairėje – dekoras 
„Golden Oak“.)

Daugiau informacijos rasite svetainėje  
www.hormann.lt/garazo-vartu-pasiulymai

„Decocolor“ 
Dekoras „Dark Oak“

„Decocolor“ 
Dekoras „Night Oak“

RAL 9006, balto aliuminio RAL 9007, pilko aliuminio

CH 703, antracito spalvos 
su metalo efektu

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda „Decocolor“ 
Dekoras „Golden Oak“

M griovelis, 
Woodgrain 
paviršius 

6 pasiūlymo spalvos 
ir 3 dekorai

 485 €*nuo

RAL 9016, eismo balta



CH 8028 „Matt deluxe“, 
žemės ruda

„Decocolor“ 
Dekoras „Golden Oak“

„Decocolor“ 
Dekoras „Dark Oak“

„Decocolor“ 
Dekoras „Night Oak“

CH 703 „Matt deluxe“, 
antracito spalvos su 
metalo efektu

CH 7016 „Matt deluxe“, 
antracito pilka

CH 9006 „Matt deluxe“, 
balto aliuminio

CH 9007 „Matt deluxe“, 
pilko aliuminio

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL paletę.  
Pasiliekame teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali neatitikti.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo 

darbų. Kainos galioja iki 2019-12-31

L griovelis, 
„Planar“,  

6 pasiūlymo spalvos  
ir 3 dekorai

 620 €*nuo

CH 9016 „Matt deluxe“, pilkšvai balta

Nesenstanti elegancija:  
naujasis „Planar“ 
paviršius; „Hörmann“  
„Matt deluxe“ spalvų 
tonai



Plieninės / aliumininės namo  
durys „Thermo65“
• Serijinės gamybos su RC 2 saugos  

įranga nuo įsilaužimo 
• Gera šiluminė izoliacija, kurios  

UD vertė yra iki 0,87 W/ (m²·K)** 
• Galimi dydžiai iki 1250 × 2250 mm  

(įvairių matmenų, be antkainio)

Plieninės / aliumininės namo  
durys „Thermo65“
• Gera šiluminė izoliacija, kurios  

UD vertė yra iki 0,87 W/ (m²·K)** 
• Pasiūlymo dydžiai iki 1250 × 2250 mm  

(Įvairių matmenų, be antkainio)

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos nurodytos pagal RAL paletę. Pasiliekame teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali neatitikti.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams („Thermo65“: RAM iki 1250 x 2250 mm) be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo darbų.  

Kainos galioja iki 2019-12-31
** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį; nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio durų motyvo be įstiklinimo vertė

Motyvas 
THP 810S

Motyvas 
THP 750F

Motyvas 
THP 900S

Motyvas 
THP 700S

Motyvas 
THP 700A

Motyvas 
THP 015

Motyvas 
THP 515

Motyvas 
THP 010

Dailios formos rankena yra akcentas – 
išsirinkite sau patinkančią rankeną

Rankenų komplektas 
ES 0 / ES 1 

Išorinė rankena
HB 38-2

RC 2
Sertifikuota 

sauga

3 dekorai

4 dekorai

4 pasiūlymo  
spalvos

3 pasiūlymo  
spalvos

 1485 €*

 1515 €*

 1325 €*

 1355 €*

nuo

nuo

nuo

nuo

įskaičiuota RC 2 įskaičiuota RC 2



„Hörmann“ kokybė
Pagaminta 
Vokietijoje

Pastaba: jei pageidausite, namo duris „Thermo65“ 
galite įsigyti ir naujų  „Hörmann“ spalvų tonu „Matt 
deluxe“.

Pasiūlymo spalvos „Thermo65“
THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S

Pasiūlymo spalvos „Thermo65“
THP 700A ir 750F

RAL 9016, pilkšvai balta

RAL 9016, pilkšvai balta

RAL 7016, antracito pilka

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda

RAL 8028, žemės ruda

CH 703, antracito spalvos su metalo efektu

CH 703, „Titan Metallic“

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“
THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“
THP 700A ir 750F

Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Decograin Night Oak

Paveikslėlis: plieninės / aliumininės durys „Thermo65“, motyvas 700 su pasirenkama 
šonine dalimi, naujasis „Hörmann“ spalvų tonas CH 703, „Matt deluxe“, antracito 
spalvos su metalo efektu, pagal spalvą atitinka segmentinius garažo vartus 
„RenoMatic“ su L formos grioveliu ir „Planar“ paviršiumi



 299 €*tik

Plieninės šoninės durys 
„Thermo46“
• Naudojamos kaip šoninės durys garažui arba  

durys į butą.  
• Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas  

užraktas
• Gera šiluminė izoliacija, šilumos perdavimo 

koeficientas UD yra apie 1,2 W/(m²∙K)**

Dailios formos rankena yra akcentas – 
išsirinkite sau patinkančią rankeną

Rankenų 
komplektas 
ES 0 / ES 1 

Skirtingų rankenų  
komplektas  
ES 0 / ES 1 su 
rankena-bumbulu

Plieninės šoninės 
durys „Thermo46“ 

TPS 010

 770 €*nuo

Pasiūlymo spalvos

RAL 9016, balta

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda CH 703, „Titan Metallic“

Pasiūlymo dekorai

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

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

• 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
• Pasiūlymo dydžiai 900 x 2100 mm  

ir 1000 x 2100 mm

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.

Sulaikančios ugnį

Mažiausiai 30 minučių

KATILINĖS  
DURYS 



Radijo bangomis valdoma durų 
užrakto pavara „SmartKey“
• Tinkama įrengiant namo ar buto duryse.
• Paprasta atidaryti durų užraktą, pvz., apsipirkimo 

krepšio nereikia padėti ant žemės arba jau iš toli galima 
atidaryti duris svečiams ar vaikams 

• Patogu naudotis rankiniu siųstuvu, vidiniu radijo ryšio 
mygtuku arba tiesiogiai išmaniuoju užraktu „SmartKey“

Klimato jutiklis HKSI 
• Gali efektyviai sustabdyti ir neleisti plisti 

pelėsiui garaže
• Fiksuoja oro drėgmę garaže ir automatiškai 

reguliuoja ventiliaciją
• Tik sujungus su garažo vartų pavara 

„SupraMatic 3“ (nuo indekso C)
• Dėl galimų priedų teirautis pas pardavėją

Radijo 
bangomis 

valdoma durų užrakto 
pavara 

„SmartKey“

Klimato jutiklis
HKSI

 175 €*

 120 €*

nuo

tik

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.hormann.lt

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos nurodytos pagal 
RAL paletę. Pasiliekame teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali neatitikti.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams (H8-5 900 x 2100 mm;  

1000 x 2100 mm „Thermo46“: RAM iki 1250 x 2250 mm) be matavimo, montavimo, išmontavimo ir 
utilizavimo darbų. Kainos galioja 2019-12-31

** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį, nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio durų motyvo be įstiklinimo vertė



Jūs galite pasitikėti mūsų teikiamomis paslaugomis

Kvalifikuoto specia-
listo konsultacija

Matavimas vietoje Tinkamas sumonta-
vimas
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Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir kainas bei oficialių atstovų sąrašą rasite 
www.hormann.lt  arba paskambinę nemokamu telefonu  8 800 00017 

Hörmann VKG atstovybė Lietuvoje, ekspozicijos salė, didmeninės prekybos sandėliai

Hörmann Baltic, UAB 
Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.
LT-14247 Vilniaus r., Lietuva 
info@hormann.lt 

Stumdomų vartų pavara „LineaMatic“

• Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm 
vartų pločio

• Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
• Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
• su 5000 mm krumpliastiebių profiliais 

Atveriamų vartų pavara „RotaMatic 2“

• 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 sustojimas

Stumdomų vartų pavara
„LineaMatic“

 480 €*

Atveriamų vartų pavara
„RotaMatic 2“

635 €*

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos pagal atitinkamą RAL spalvą. Pasiliekame teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali neatitikti.
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo darbų. Visi dalyvaujantys prekybininkai Lietuvoje nuolaidas suteikia iki 2019-12-31

Įvažiavimo vartų 
pavaros, įskaitant 
rankinį siųstuvą 
HS 5 BS, struktūros 
paviršius juodas


