
Vsaka vrata  
Hörmann govorijo 
svojo zgodbo. 
Kakšno zgodbo bodo 
govorila vaša?

Vhodna 
vrata brez 
obsvetlobe

Avtomatska
garažna vrata

1.264 €* 915 €*od od



Garažna sekcijska vrata RenoMatic
vklj. s pogonom ProLift 700 ali ProMatic / SupraMatic
• Dvostenske toplotno izolirane lamele, debeline 42 mm,  

za toplotno izolacijo visokih vrednosti, za dobro stabilnost  
ter tih in miren tek vrat

• Akcijske velikosti:  
od 2375 mm do  5000 mm širine,  
od 2000 mm do  2500 mm višine  

Hörmann kakovost
Izdelano v Nemčiji

Vsa sekcijska vrata RenoMatic so znotraj dobavljiva  
v pocinkani izvedbi v srebrni barvi z zaščitnim lakom. 

Površino Woodgrain pri vratih z M-vodoravnim  
motivom odlikujeta strukturiran vzorec in robustnost  
(slika levo - RAL 9016, bela).

Pogon garažnih vrat ProLift 700 z dvema  
lepo oblikovanima 2-kanalnima ročnima  
oddajnika s kromiranim obročkom za ključe.

Pogon garažnih vrat ProMatic 
 z moderno radijsko tehnologijo BiSecur 
 in dodatno odpiralno višino za prezračevanje  
garaže ter ročnim oddajnikom HSE 4 BS v črni  
mat strukturi.

Nova, gladka površina Planar za vrata z L-vodoravnim 
motivom v 6 ekskluzivnih barvnih odtenkih Hörmann 
Matt deluxe prepriča s svojo fino eleganco (slika levo - 
CH 703, Matt deluxe, antracit).

Lakirana površina Decocolor prepriča z naravnim 
videzom lesa v 3 akcijskih dekorjih (slika levo - dekor 
Golden Oak).

Decocolor 
Dekor Dark Oak

Decocolor 
Dekor Night Oak

RAL 9006, bel aluminij RAL 9007, siv aluminij

CH 703, antracit kovinska RAL 7016, antracit siva

RAL 8028, terra rjava Decocolor 
Dekor Golden Oak

M-vodoravni  
motiv, Woodgrain  

v 6 akcijskih barvah  
in 3 akcijskih dekorjih

915 €*od

RAL 9016, standardno bela

Pogon garažnih vrat SupraMatic E  
z moderno radijsko tehnologijo BiSecur
z udobno možnostjo preverjanja pozicije vrat,  
preko ročnega oddajnika HS 5 BS s črno,  
strukturirano površino. 



CH 8028, Matt deluxe, 
terra rjava

Decocolor 
Dekor Golden Oak

Decocolor 
Dekor Dark Oak

Decocolor 
Dekor Night Oak

CH 703, Matt deluxe, 
antracit kovinska

CH 7016, Matt deluxe, 
antracit siva

CH 9006, Matt deluxe,  
bel aluminij

CH 9007, Matt deluxe,  
siv aluminij

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.
* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5% DDV, za akcijske velikosti (RenoMatic 2019: 2375 × 2000 mm, 

2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Veljavno pri vseh pooblaščenih zastopnikih do 31.12.2019.

L-vodoravni  
motiv, Planar  

v 6 akcijskih barvah  
in 3 akcijskih dekorjih

1.079 €*od

CH 9016, Matt deluxe, standardno bela

Brezčasno, 
elegantno: 
nova gladka 
površina Planar v 
barvnih odtenkih 
Hörmann Matt 
deluxe



V 7 akcijskih  
barvah

2.217 €*od

V 3 akcijskih 
dekorjih

1.393 €*od

V 4 akcijskih  
barvah

1.264 €*od

RC 2
Preizkušena 

varnost

RC 3
Preizkušena 

varnost

Jeklena/aluminijasta vhodna 
vrata Thermo65
• serijsko s protivlomno varnostno  

opremo RC 2
• varnostna 5-točkovna ključavnica
• visoka toplotna izolacija z vrednostjo  

UD do 0,87 W/(m² K)** 
• akcijske dimenzije: do 1250 × 2250 mm  

(po meri brez doplačila)

Aluminijasta vhodna vrata 
ThermoSafe
• serijsko s protivlomno varnostno  

opremo RC 3
• visoka toplotna izolacija z   

UD-vrednostjo do 0,87 W/(m²·K)**
• akcijske velikosti: do 1250 × 2250 mm  

(po meri brez doplačila)

Motiv 871 Motiv 872Motiv 867Motiv 860 Motiv 862Motiv 686

Motiv 503 Motiv 504 Motiv 505

Motiv 501 Motiv 502Motiv 189

Motiv THP 810S

Motiv THP 700A 
(brez RC 2)

Motiv THP 900S

Motiv THP 750F 
(brez RC 2)

Motiv THP 700S

Motiv THP 015 Motiv THP 515Motiv THP 010



»Tako živimo 
udobno, 
pametno in 
varno!«

Hörmann kakovost
Izdelano v Nemčiji

Obvestilo: Po želji so akcijska vhodna vrata
Thermo65 dobavljiva brez doplačila tudi v novem 
Hörmann barvnem tonu Matt deluxe, enake barve  
kot vrata RenoMatic.

Akcijske barve Thermo65

RAL 9016, standardno bela, svilnato mat

RAL 7016, antracit kovinska, svilnato mat

RAL 8028, terra rjava, svilnato mat

CH 703, antracit kovinska

Akcijski dekorji Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Akcijske barve ThermoSafe

RAL 9016, standardno bela, mat

RAL 7030, kamnito siva barva, fine strukture, mat

RAL 7016, antracit siva barva, mat

RAL 7016, antracit siva barva, fine strukture, mat

RAL 9007, temna barva aluminija, fine strukture, mat

CH 703, antracit kovinska, fine strukture, mat

CH 607, kostanjeva barva, fine strukture, mat

Slika: aluminijasta vhodna vrata motiv 860 ThermoSafe v akcijski barvi  
CH 703, antracit kovinska in z opcijsko obsvetlobo

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.
* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5% DDV, za akcijske velikosti (Thermo65: RAM do 1250 × 2250 mm;  

ThermoSafe: RAM do 1250 × 2250 mm). Veljavno pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2019.
** Odvisno od motiva in velikosti vrat, navedena vrednost za motiv vrat brez zasteklitve v velikosti 1230 × 2180 mm.



Brezžični pogon ključavnice 
Smartkey
• idealno za nadgradnjo hišnih in stanovanjskih vhodnih 

vrat
• enostavno odpiranje ključavnice vrat: ne da bi vam bilo 

treba odložiti nakupovalne vrečke ali za odpiranje vrat od 
daleč vašim gostom ali otrokom 

• udobno upravljanje z ročnim oddajnikom, notranjo tipko 
na daljinsko upravljanje ali neposredno na ključu 
SmartKey

Senzor klime HKSI 
• lahko učinkovito prepreči nastajanje plesni  

v garaži
• nadzoruje zračno vlago v garaži in samodejno 

regulira prezračevanje
• samo v povezavi s pogonom garažnih vrat 

SupraMatic 3

brezžični 
pogon 

ključavnice
SmartKey

Senzor klime
HKSI

203 €*

100 €*

od

samo

Hörmann kakovost
Izdelano v Nemčiji



Vhodna vrata Thermo46
• protivlomna večtočkovna zapahnitev
• dobra vrednost toplotne  

prehodnosti UD cca.  
1,2 W/(m2∙K)**

• akcijske dimenzije:  
do 1250 × 2250 mm  
(po meri brez doplačila)

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

Garnitura 
kljuk 
ES 0 / ES 1 

Garnitura kljuka/
kljuka / bučka 
ES0/ ES1

Akcijske barve Thermo46

RAL 9016, standardno bela, svilnato mat

RAL 7016, antracit kovinska, svilnato mat

RAL 8028, terra rjava, svilnato mat Decograin Titan Metallic

Akcijski dekorji Thermo46

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

* Prikazane barve in površine lahko barvno odstopajo. Vsi podatki o barvah se nanašajo na RAL barvno lestvico.  
Pridržana je pravica do sprememb in napak v cenah. Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5% DDV, za akcijske velikosti (KSI 40 v RAL 9016, standardno bela: 875 × 2000 mm,  
KSI Thermo46 v RAL 9016, standardno bela: 875 × 2000 mm; Thermo46: do RAM 1250 x 2250 mm). Veljavno pri vseh pooblaščenih zastopnikih do 31.12.2019.

** Do 30 % boljša toplotna izolacija v primerjavi z drugimi običajnimi jeklenimi varnostnimi vrati.

Jeklena 
varnostna vrata 

KSI 40

707 €*od

Jeklena 
varnostna vrata 
KSI Thermo46 

979 €*od

Slika: jeklena varnostna vrata KSI Thermo46 bela, RAL 9016

Jeklena varnostna  
vrata KSI 40
• kot stranska vrata za garažo  

ali kletna vhodna vrata
• s protivlomno varnostno  

opremo RC 2
• dobra toplotna izolacija z  

UD-vrednostjo ca. 1,7 W/(m²∙K)
• akcijska dimenzija: 875 × 2000 mm

Jeklena varnostna  
vrata KSI Thermo46 
• idealno kot zunanja vrata za  

ogrevane prostore,  
ker se zaradi toplotno ločene izvedbe  
zmanjša nevarnost pojava kondenza  
na notranji strani vrat

• s protivlomno varnostno  
opremo RC 2

• 30 % boljša toplotna izolacija**  
z UD-vrednostjo do 1,1 W/(m²∙K)

• akcijska dimenzija: 875 × 2000 mm

Jeklena 
stranska vrata 

Thermo46  
TPS 010

811 €*od

Akcijska barva KSI 40 / KSI Thermo46

RAL 9016, standardno bela, svilnato mat

RC 2
Preizkušena 

varnost

RC 2
Preizkušena 

varnost
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Na naše storitve se lahko zanesete

več na www.matjaz.si 

Kompetentno in 
strokovno svetovanje

Predizmera na kraju 
samem

Strokovna  
montaža

Servis in 
vzdrževanje vrat

Hörmann – kakovost brez kompromisov

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  

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne  

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki  

in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo  

kakovostne sestavne elemente.  S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

PODBOJI

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Hörmann Beijing, Kitajska

Shakti Hörmann Ltd., Indija

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

Pogon za dvoriščna vrata LineaMatic
• do maks. 2000 mm višine in maks. 6000 mm 

širine vrat
• do maks. 300 kg teže vratnih kril
• mehak zagon in mehka ustavitev

Pogon za krilna dvoriščna vrata RotaMatic 2
• za 2-krilna krilna dvoriščna vrata do maks. 2000 mm 

višine in maks. 2500 mm širine vratnih kril
• do maks. 220 kg teže vratnih kril
• mehak zagon in mehka ustavitev

Pogon za drsna  
dvoriščna vrata 

LineaMatic

490 €*od

Pogon za krilna  
dvoriščna vrata

RotaMatic 2

785 €*od

* Neobvezujoča priporočena cena, vključno z montažo in 9,5% DDV. Veljavno pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2019.

Pogoni za dvoriščna 
vrata vklj. z ročnim 
oddajnikom HS 5 BS s 
črno strukturno 
površino


