Akcijska varnostna vhodna vrata
Jeklena/aluminijasta vhodna vrata Thermo65 vklj. z varnostno opremo RC 2
Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe vključno z varnostno opremo RC 3

THERMO65

Thermo65
brez zasteklitve

od

1.275 €

*

Motiv 010

Motiv 015

Motiv 515

Motiv 700S

Motiv 810S

Motiv 900S

Thermo65
z zasteklitvijo

od

1.470 €

*

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.com
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm
**** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
***** z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
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Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Opisi in slike,
podatki o obsegu dobave, opremi in barvnem odtenku ustrezajo času tiskanja kataloga. Pridržana je pravica do sprememb in napak. Informacije o konkretni
opremi vrat lahko pridobite pri svojem partnerju Hörmann, ob upoštevanju trenutno veljavnega cenika. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki,
samo z našim dovoljenjem.

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata
Thermo65
• 6 akcijskih motivov z zasteklitvijo ali brez
• toplotno ločeno vratno krilo 65 mm

• visoka vrednost toplotne izolacije U D do pribl.
0,87 W/( m²K)***

Vrednost
UD do

0,87

LET

garancije

W/(m²·K)**

• serijsko z varnostno opremo RC 2****

• izdelava po meri do 1250 × 2250 mm

• opcijsko***** z obsvetlobo in / ali nadsvetlobo

RC
2
Certificirana
varnost

Serijsko*

6 akcijskih barv brez doplačila

3 akcijske imitacije

6 barv Matt deluxe

CH 9016, Matt deluxe,
standardno bela

RAL 9016, standardno bela

RAL 9006, svetla barva aluminija

***

Decograin Golden Oak

CH 9006, Matt deluxe,
svetla barva aluminija

RAL 7016, antracit siva
CH 9007 Matt deluxe,
temna barva aluminija
RAL 8028, terra rjava
Decograin Dark Oak
CH 703, antracit kovinska

CH 7016 Matt deluxe,
antracit siva

CH 8028 Matt deluxe,
terra rjava

CH 907, temna barva aluminija

Decograin Night Oak

Z doplačilom

CH 703 Matt deluxe,
antracit kovinska

Z doplačilom
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THERMOSAFE

ThermoSafe
brez zasteklitve

od

2.228 €

*

Motiv 860

Motiv 871

Motiv 872

Motiv 459
■ NOVO

Motiv 138

Motiv 189

Motiv 454
■ NOVO

Motiv 422
■ NOVO

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 867

ThermoSafe
z zasteklitvijo

od
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2.374 €

*

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.com
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm
**** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
***** z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

Aluminijasta vhodna vrata
ThermoSafe
• 12 sodobnih akcijskih motivov

Vrednost
UD do ca.

• 3 klasični akcijski motivi ■ NOVO

LET

• visoka vrednost toplotne izolacije U D do pribl.
0,87 W/( m² K)***

garancije

0,87
W/(m²·K)*

• serijsko z varnostno opremo RC 3****

• trojna toplotnoizolacijska zasteklitev z obojestranskim
varnostnim steklom za protivlomno zaščito od zunaj
in zaščito pred nesrečami od znotraj
• izdelava po meri do 1250 × 2250 mm

• opcijsko v nestandardnih velikostih do
1250 × 2350 mm*****
• opcijsko z obsvetlobo in / ali nadsvetlobo*****

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

***

Dodatni paket
Design
• skriti tečaji zagotavljajo
eleganten notranji videz vrat
• elegantna nerjavna notranja
kljuka Caro

7 promocijskih barv brez
doplačila
RAL 9016, mat, standardno bela

RAL 7030, fine strukture mat, kamnito siva

RAL 7016, mat, antracit siva

RAL 7016, fine strukture mat, antracit siva

Dodatni paket
ThermoSafe Hybrid
• zunanja stran vratnega krila
je iz prašno lakirane nerjavne
pločevine za posebej visoko
oblikovno stabilnost
• ni na voljo za motive 459,
454 in 422

Z doplačilom

Z doplačilom

RAL 9007, fine strukture mat, temna barva
aluminija

CH 703, antracit kovinska

CH 607, kostanjeve barve

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah
se nanašajo na barvno lestvico RAL. Opisi in slike, podatki o obsegu dobave, opremi in barvnem
odtenku ustrezajo času tiskanja kataloga. Pridržana je pravica do sprememb in napak. Informacije o
konkretni opremi vrat lahko pridobite pri svojem partnerju Hörmann, ob upoštevanju trenutno
veljavnega cenika. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem.
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THERMO65

6

samo

1.275 €

*

RC
2
Certificirana

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata Thermo65 brez zasteklitve
v 6 barvah

Thermo65 motiv 010
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, svilnato mat, držalo iz
nerjavnega jekla HB 38-2, vrednost
U D do pribl. 0,87 W/(m² K)***

varnost

Serijsko*

Thermo65 motiv 015
Slika: akcijska barva terra rjava
RAL 8028, svilnato mat, držalo iz
nerjavnega jekla HB 38-2, vrednost
U D do pribl. 0,87 W/(m² K)***

Thermo65 motiv 515
Slika: akcijska imitacija Decograin
Dark Oak, držalo iz nerjavnega jekla
HB 38-2, vrednost U D do pribl.
0,87 W/(m² K)***

samo

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/nadsvetlobo
z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

*

1.404 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata Thermo65 brez zasteklitve
v 3 imitacijah ali 6 barvah
Matt deluxe
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THERMO65

8

samo

1.470 €

*

RC
2
Certificirana

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata Thermo65 z zasteklitvijo
v 6 barvah

Thermo65 motiv 700S
Slika: akcijska barva antracitno siva
RAL 7016, svilnato mat, držalo iz
nerjavnega jekla HB 38-2, zasteklitev
s Satinato, vrednost U D do pribl.
0,98 W/( m² K)***

varnost

Serijsko*

Thermo65 motiv 810S
Slika: akcijska barva CH 703
antracit kovinska, držalo iz
nerjavnega jekla HB 38-2,
zasteklitev s Satinato, vrednost
U D do pribl. 0,97 W/(m² K)***

Thermo65 motiv 900S
Slika: akcijska imitacija Decograin
Night Oak, držalo iz nerjavnega
jekla HB 38-2, zasteklitev s
Satinato, vrednost U D do pribl.
0,96 W/(m² K)***

samo

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/nadsvetlobo
z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

*

1.602 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata Thermo65 z zasteklitvijo
v 3 imitacijah ali 6 barvah
Matt deluxe
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THERMO65

Atraktivno oblikovanje vhodov:
obsvetloba in nadsvetloba
Z doplačilom

Zasteklitve

prozorno

na element obsvetlobe
npr. 400 x 2100 mm

Satinato

peskano

Individualne različice odpiranja
Z doplačilom

E-odpiralo za standardno
ključavnico
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Z doplačilom

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica
z mehanskim samozapiralom

Avtomatska ključavnica
z odpiranjem s pomočjo
brezžičnega čitalnika prstnih
odtisov

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica
z odpiranjem s pomočjo ročnega
oddajnika HSE 4 BS

Ostale informacije najdete v
prospektu: Thermo65 / Thermo46
hišna in vhodna vrata.

Thermo65 / Thermo46
vhodna vrata
NOVO: Hörmann barvni odtenki Matt deluxe
za brezčasno in elegantno oblikovanje vrat

EDITION46

Jeklena/aluminijasta stranska vhodna vrata
Edition46
• 1 akcijska imitacija brez zasteklitve

• toplotno ločeno jekleno vratno krilo 46 mm

• visoka toplotna izolacija z vrednostjo U D do pribl.
1,1 W/( m² K)****
• izdelava po meri do 1250 × 2250 mm

Garnitura kljuk iz nerjavnega jekla
tip D-110 (standardno)

• garnitura kljuk ali kljuka/bučka

garnitura kljuke z bučko iz
nerjavnega jekla tipa D-110,
gumb tip K-160

6 akcijskih barv brez doplačila
Edition46
brez zasteklitve

samo

833 €

RAL 9016, standardno bela

*

RAL 9006, svetla barva aluminija

RAL 7016, antracit siva

RAL 8028, terra rjava

CH 703, antracit kovinska

CH 907, temna barva aluminija

Edition46
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, svilnato mat, garnitura
kljuk D-110, vrednost U D do pribl.
1,1 W/(m² K)***

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno
z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti
za RAM 1230 × 2180 mm
Prikazane barve in površine lahko odstopajo
zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki
o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL.
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THERMOSAFE

samo

2.374 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe z zasteklitvijo
v 7 barvah

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

ThermoSafe motiv 189
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 615, steklo z motivom
Float, matirano, s 7 prozornimi
prečnimi črtami (višine 10 mm), trojno
toplotnoizolacijsko steklo, vrednost
U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

12

ThermoSafe motiv 501
Slika: akcijska barva kamnito siva
RAL 7030, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 500, ornamentno steklo
Satinato, vrednost U D do pribl.
0,9 W/( m² K)***

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/
nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

*

ThermoSafe motiv 502
Slika: akcijska barva kostanjeva
CH 607, fina struktura mat, držalo iz
nerjavnega jekla HOE 500,
ornamentno steklo Satinato, vrednost
U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

▶ ThermoSafe motiv 501 v akcijski barvi antracit
siva RAL 7016, mat, z opcijsko obsvetlobo
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THERMOSAFE

samo

2.374 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe z zasteklitvijo
v 7 barvah

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

ThermoSafe motiv 503
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 500, steklo z motivom
Float, matirano, s 7 prozornimi
prečnimi črtami (višine 10 mm),
vrednost U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***
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ThermoSafe motiv 504
Slika: akcijska barva kostanjeva
CH 607, fina struktura mat, držalo iz
nerjavnega jekla HOE 500, steklo z
motivom Float, matirano, s 5
prozornimi prečnimi črtami (višine
10 mm), vrednost U D do pribl.
0,9 W/( m² K)***

*

ThermoSafe motiv 505
Slika: akcijska barva antracit siva
RAL 7016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 500, steklo z motivom
Float, matirano, s 4 prozornimi
prečnimi črtami (višine 10 mm),
vrednost U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

samo

2.374 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe z zasteklitvijo
v 7 barvah

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

ThermoSafe motiv 686
Slika: akcijska barva antracit siva
RAL 7016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 600, steklo z motivom
Float, matirano, s 7 prozornimi
prečnimi črtami (višine 20 mm), trojno
toplotnoizolacijsko steklo, vrednost
U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

ThermoSafe motiv 867
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 620, steklo z motivom
Float, matirano, s 7 prozornimi
prečnimi črtami (višine 5 mm), širina
utorov 5 mm, vrednost U D do pribl.
0,9 W/( m² K)***

*

ThermoSafe motiv 138
Slika: akcijska barva temna barva
aluminija RAL 9007, fina struktura
mat, ornamentno steklo Satinato,
držalo iz nerjavnega jekla HOE 500,
vrednost U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z obsvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm
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THERMOSAFE

16

samo

2.228 €

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe brez
zasteklitve v 7 barvah

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

ThermoSafe motiv 860
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 700, vrednost U D do
pribl. 0,87 W/(m² K)***

ThermoSafe motiv 871
Slika: akcijska barva antracit siva
RAL 7016, fina struktura mat, držalo
iz nerjavnega jekla HOE 620, širina
utorov 5 mm, vrednost U D do
pribl. 0,87 W/(m² K)***

◀ ThermoSafe motiv 871 v akcijski barvi antracit kovinska
CH 703, fina struktura mat, z opcijsko obsvetlobo in
nadsvetlobo ter sekcijska garažna vrata z L-zaobljenim robom v
barvi Silkgrain antracit kovinska CH 703

*

ThermoSafe motiv 872
Slika: akcijska barva antracit kovinska
CH 703, fina struktura mat, držalo iz
nerjavnega jekla HOE 615, širina
utorov 5 mm, vrednost U D do
pribl. 0,87 W/(m² K)***

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z
obsvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm
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THERMOSAFE

18

samo

2.374 €

*

samo

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe z zasteklitvijo
v 7 barvah

RC
3
Certificirana
varnost

Serijsko*

ThermoSafe motiv 422 ■ NOVO
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 14-2, steklo z motivom
Reflo peskano z nepeskanim robom
(20 mm po celotnem obodu),
vrednost U D do pribl. 0,9 W/(m² K)***

*

vsa akcijska varnostna vhodna
vrata ThermoSafe brez zasteklitve
v 7 barvah

*

ThermoSafe motiv 454 ■ NOVO
Slika: akcijska barva kostanjeva
CH 607 fina struktura mat, opcijsko
držalo v barvi medenine HOE 14-4,
steko z motivom Reflo peskano z
nepeskanim robom (20 mm po
celotnem obodu), vrednost U D do
pribl. 0,9 W/(m² K)***

◀ ThermoSafe motiv 459 v akcijski barvi standardno bela
RAL 9016, mat, z opcijsko obsvetlobo

2.228 €

ThermoSafe motiv 459 ■ NOVO
Slika: akcijska barva standardno bela
RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega
jekla HOE 14‑2, vrednost U D do
pribl. 0,88 W/(m² K)***

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 30.09.2021
** pri vhodnih vratih brez obsvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z
obsvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom
*** odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm
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Atraktivno oblikovanje vhodov:
obsvetloba in nadsvetloba

Z doplačilom

na obsvetlobo
Float/Float/Float
npr. 400 x 2250 mm

Zasteklitve

Opozorilo:
Satinato je videti nekoliko bolj zeleno in prepušča malo več
svetlobe kot Float matirano. Satinato je zato prva izbira za
vhodna vrata brez obsvetlobe in nadsvetlobe ter razmeroma
temne hodnike.
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Float prozorno

Float matirano

Satinato

steklo z motivom

THERMOSAFE

Povsem po vaših željah:
7 akcijskih barv

Brez doplačila

standardno bela RAL 9016, mat

antracit kovinska CH 703, fine strukture, mat

kostanjeva CH 607, fine strukture, mat

temna barva aluminija RAL 9007, fine strukture,
mat

kamnito siva barva RAL 7030, fine strukture, mat

antracit siva barva RAL 7016, fine strukture, mat

antracit siva barva RAL 7016, mat

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL.
Pri vratih s temno površino se je priporočljivo izogibati sončnim legam, ker lahko povečano raztezanje materiala omeji funkcionalnost vrat.
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Individualen dizajn:
držalo po naročilu
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HOE 610
krtačeno
nerjavno jeklo

HOE 615
krtačeno
nerjavno jeklo

HOE 620
krtačeno
nerjavno jeklo

600

1000

600
HOE 600
krtačeno
nerjavno jeklo

1000

600

1100

950

600

600

1000

HOE 500
krtačeno
nerjavno jeklo

HOE 700
nerjavno jeklo
s sredinskim
okrasnim
delom

HOE 710
krtačeno
nerjavno
jeklo

HOE 501
krtačeno
nerjavno jeklo

600

1000

600

1000

Pri izbiri držal HOE 501 ali 701
za motiv vaših vhodnih vrat

prilagojeno višini vrat

Izberite individualno držalo za
motiv vaših vhodnih vrat

600

Z doplačilom

1250

Brez doplačila

HOE 701
nerjavno jeklo
s sredinskim
okrasnim delom

Za vašo varnost in več udobja:
izvedbe ključavnic
Po izbiri brez
doplačila

Z doplačilom

Električno odpiralo za
ključavnico H5

Z doplačilom

Ključavnica S5 Comfort

Standardna ključavnica H5 s 5-točkovno ključavnico,
varnostno rozeto in zapahom s kavljem, VdS razred C, ali
ključavnica S5 Avtomatik s 5-točkovno zapahnitvijo in
mehansko, 4-kratno samodejno zapahnitvijo, VdS razred B

Standardna ključavnica H5 z električnim odpiralom ali
avtomatska ključavnica S5 Comfort vklj. z avtomatskim
odpiralom za odpiranje vrat od znotraj s pritiskom na gumb

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica S5 Scan
za odpiranje vrat od zunaj z vašim prstnim odtisom

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica S5 Smart
za odpiranje vrat od znotraj in zunaj z daljinskim
upravljanjem BiSecur
s serijskim ročnim oddajnikom v vrednosti 40 €

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica S5 Code
za odpiranje vrat od zunaj z vnosom kode

Z doplačilom

Avtomatska ključavnica S5 Bluetooth
za odpiranje vrat od znotraj in zunaj prek sprejemnika Bluetooth
in vašega pametnega telefona z aplikacijo Hörmann BlueSecur
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Hörmann – kakovost brez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Dobro za naše podnebje
Lepo in varno za vaš dom
Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Beijing, Kitajska

Podnebno
nevtralna
vrata proizvajalca
št. 1 v Evropi
Hörmann Tianjin, Kitajska
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
Pri proizvodnji naših vrat promocijske ponudbe uporabljamo 100% zeleno električno energijo
in s številnimi drugimi ukrepi prihranimo več tisoč ton CO2. Preostale emisije nadomestimo
Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann
GARAŽNA VRATA
s spodbujanjem projektov za varstvo podnebja v sodelovanju s ClimatePartner.
vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh
POGONI
Več informacij vam je na voljo na www.hoermann.de/umwelt

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki
Uporabljamo 100-%
ekološko električno energijo

in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo
Znamke Ekološka
električna energija
nemški h okoljski h združenj

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

Hörmann Slovenija, d.o.o

PE Ljubljana

PE Maribor

Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Fax: 03/71 20 620

Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Fax: 01/24 45 684

Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Fax: 02/48 00 140

E-pošta: info@hormann.si

Splet: www.hormann.si

INDUSTRIJSKA VRATA
NAKLADALNA TEHNIKA
NOTRANJA VRATA
OKVIRJI

www.hoermann.com

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne

Stanje 07.2021 / Tiskanje 07.2021 / HF 86794 SL / PDF

elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na

