Dom je, kjer se počutimo varne

Vrata proizvajalca
številka 1 v Evropi
po ugodni ceni

Akcijske ponudbe, ki prepričajo s ponujeno varnostjo

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od

1.310 €*

Avtomatska
garažna vrata

od

897 €*

Te akcijske ponudbe navdušujejo investitorje &
Avtomatska
garažna vrata
od

897 €*

z
s t b re
o
v
o
k
Ka
ov
ro m i s
p
m
o
k

Sekcijska garažna vrata
RenoMatic light 2017
Vodoravni motiv M

Garažna vrata in pogon optimalno
medsebojno usklajena

• dvostenske toplotno izolirane lamele,
debeline 42 mm za toplotno izolacijo visokih vrednosti,
za dobro stabilnost ter tih in miren tek vrat
• zunanje strani s fino strukturirano površino Woodgrain v 3 barvah oz.
UV odporni površini Decocolor v 2 imitacijah, notranja stran je
pocinkana v srebrni barvi
• optimalna dolgotrajna zaščita okvirja, ki jo zagotavlja podnožje
podboja iz umetne mase

Akcijske velikosti s ProLift

• Samo pri Hörmannu: varna zaščita pred dvigovanjem
s pomočjo mehanskega varovala proti dvigovanju
• Pogon ProMatic s sodobno brezžično tehniko BiSecur in
z dodatno višino odpiranja za potrebe zračenja garaže

s ProMatic/Supramatic

2375 × 2000 mm

897 €*

928 €*

2375 × 2125 mm

900 €*

932 €*

2500 × 2000 mm

897 €*

928 €*

2500 × 2125 mm

900 €*

932 €*

2500 × 2250 mm

929 €*

960 €*

2500 × 2500 mm

1.025 €*

1.059 €*

2750 × 2125 mm

995 €*

1.026 €*

2750 × 2250 mm

1.020 €*

1.052 €*

2750 × 2500 mm

1.129 €*

1.161 €*

3000 × 2000 mm

1.044 €*

1.076 €*

3000 × 2125 mm

1.049 €*

1.080 €*

3000 × 2250 mm

1.073 €*

1.105 €*

3000 × 2500 mm

1.185 €*

1.217 €*

3000 × 3000 mm

1.167 €*

1.340 €***

5000 × 2125 mm

1.383 €*

1.556 €***

5000 × 2250 mm

1.390 €*

1.563 €***

5000 × 2500 mm

1.440 €*

1.613 €***

RAL 9016
Woodgrain

Pogoni garažnih vrat

RAL 7016
Woodgrain

Pogon garažnih vrat
ProLift 700

Pogon garažnih vrat
ProMatic

• Dva lepo oblikovana 2-kanalna
ročna oddajnika s
pokromanim obročkom
za ključe

• 2 × ročni oddajnik HSE 2 BS
črne strukturne barve, mat
z obročkom za obesek
za ključe

RAL 8028
Woodgrain

Golden Oak
Decocolor

Dark Oak
Decocolor

& prenovitelje

Made in Germany

Vhodna
vrata Thermo46
motiv 010

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

1.310 €*

od

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata Thermo65

818 €*

Vhodna vrata Thermo46
motiv 010

• znotraj in zunaj površinsko izravnan videz vratnega
krila brez vidnega okvirja
• toplotno ločeno jekleno vratno krilo, debeline
65 mm, s polnilom iz PU trde pene
• toplotno ločen aluminijast podboj 80 mm
zaobljenih oblik Roundstyle
• v 3 akcijskih barvah in 3 akcijskih imitacijah na
zunanji in notranji strani
• protivlomna 5-točkovna varnostna ključavnica
• opcijsko z varnostno opremo RC 2
• visoka vrednost toplotne prehodnosti UD do
0,87 W/(m²∙K)**
• akcijske velikosti do 1250 × 2250 mm (po meri
brez doplačila)
• opcijsko tudi z obsvetlobo

• toplotno ločeno jekleno vratno
krilo, debeline 46 mm, s polnilom iz
PU trde pene
• toplotno ločen aluminijast okvir 60 mm
v pravokotni izvedbi
• protivlomna večtočkovna zapahnitev
• dobra toplotna izolacija z vrednostjo
UD 1,2 W/(m²∙K)**
• lakirano v 3 barvah ali s površino Decograin
v 3 imitacijah na notranji in zunanji strani
• na izbiro tudi s kukalom
• izdelano po meri maksimalna širina 1250 mm,
maksimalna višina 2250 mm

Motiv 700A

Motiv 720F

standardno bela
RAL 9016

terra rjava
RAL 8028

antracit siva
RAL 7016

Decograin
Titan Metallic

Decograin
Golden Oak

Decograin
Dark Oak

V 3 akcijskih barvah

standardno bela
RAL 9016

rt
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SchneWochen
Lieferze

terra rjava
RAL 8028

antracit siva
RAL 7016

ca. 3 – 4

Aktions-Haustüren 2017
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

RC
3
Zertifizierte

Serienmäßig bei
ThermoSafe Haustüren

Sicherheit

V 3 akcijskih
imitacijah
Navodilo: Površini
Decocolor in Decograin
nista enakega videza.

Več informacij o Akcijskih
vratih Thermo65 vam je
na voljo v brošuri „Akcija
vhodnih vrat“.
Decograin
Titan Metallic

Decograin
Golden Oak

Decograin
Dark Oak

Lepo držalo
poudari še lepši
videz: Izberite
držalo po
svoji želji

garnitura kljuk
ES 0

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Pridržana je pravica do sprememb in morebitnih pomot.
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.
** Odvisno od motiva in velikosti vrat, navedena vrednost za motiv 010 v velikosti 1230 × 2180 mm
*** Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti s pogonom Supramatic z vključenim 1 daljincem, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

od

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Udobje in dizajn v najboljši kombinaciji

Hörmann KG Werne, Nemčija

Pogon LineaMatic
od

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

475 €*

Hörmann Tianjin, Kitajska

767 €*

Pogon krilnih vrat RotaMatic 2
za 2-krilna vrata, vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS
v črni barvi

Pogon drsnih vrat LineaMatic
za drsna vrata, vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS
v črni barvi
•
•
•
•
•
•
•

Pogon RotaMatic

Hörmann Legnica
Sp. z o.o., Poljska
od

Hörmann LLC, Montgomery
IL, USA
Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, US
• robusten elektromehaničen pogon krilnih vrat s sodobno

pogon za drsna vrata s sodobno brezžično tehniko BiSecur
do maks. 2000 mm višine in maks. 6000 mm širine vrat
do maks. 300 kg teže vratnega krila
mehak zagon in mehka ustavitev
nastavljiva mejna obremenitev
prehod oseb se lahko programira
profile zobate letve je potrebno naročiti ločeno glede na izvedbo/širino vrat

brezžično tehniko BiSecur
• za 2-krilna vrata do maks. 2000 mm višine in maks. 2500 mm
širine vratnega krila
• do maks. 220 kg teže vratnega krila
• mehak zagon in mehka ustavitev
• nastavljiva mejna obremenitev
• funkcija aktivnega vratnega krila se programira

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh
elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na

Nudimo vam 5 let garancije za pogone dvoriščnih vrat

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne
mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki
Pogon partner
ProPort S
in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni
za zelo
od
*
kakovostne
sestavne elemente. S kakovostjo brez*kompromisov.

Pogon ProPort D
od

420 €

554 €

Pogon krilnih vrat ProPort D

Pogon drsnih vrat ProPort S

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

maks. vlečna sila 800 N
varna radijska frekvenca 433 MHZ RC
za 2-krilna vrata
velikost vrat do maks. 5 m (2 x 2,50 m)
sinhrono odpiranje enako širokih vratnih kril
odpiranje aktivnega vratnega krila
lepo oblikovan, 2-kanalni ročni oddajnik s pokromanim
obročkom za ključe

maks. vlečna sila 600 N
varna radijska frekvenca 433 MHZ RC
velikost vrat do maks. 4 m
delno odpiranje vrat za prehod oseb
lepo oblikovan, 2-kanalni ročni oddajnik s pokromanim
obročkom za ključe
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Na naše storitve se lahko zanesete
Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor
T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si
Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Pridržana je pravica do sprememb in morebitnih pomot.
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

