Acasă este locul în care ne simţim în siguranţă

Uşile nr. 1
din Europa
la un preţ
avantajos

Oferte promoţionale, care conving cu siguranţă

Uşă de
intrare
în casă fără
element lateral
de la

1350 €*

NOU: incl. dotare
de siguranţă
RC 2

Uşă de garaj
automată
de la

730 €*

Aceste oferte promoţionale entuziasmează deopotrivă

Uşă de garaj
automată
de la

730 €*
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Uşă secţională pentru garaje
RenoMatic Light 2018
Striaţii de tip M

Uşă de garaj şi sistem de acţionare
perfect compatibile

• cu rupere termică, secţiuni cu grosimea
42 mm pentru o izolare termică superioară,
stabilitate bună şi rulare silenţioasă, agreabilă
• Părţile exterioare disponibile în 3 culori, respectiv cu textură
Woodgrain, rezistentă UV, şi textură Decocolor cu 3 modele
ornamentale disponibile, partea interioară cu zincare de culoare
argintie
• protecţie optimă, de durată îndelungată a şinelor de culisare,
datorită tălpii montantului din material plastic

Dimensiune din promoţie
2375 × 2000
2375 × 2125
2500 × 2000
2500 × 2125
2500 × 2250

cu ProLift 700

mm
mm
mm
mm
mm

730 €*

2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm

880 €*

Sistem de acţionare a uşii de garaj ProLift 700

3000 × 2000 mm
3000 × 2125 mm

Sistem cu curea dinţată extrem de silenţios
Sistem fiabil de decuplare automată
Frecvenţă radio sigură 433 MHZ RC
În combinaţie cu uşile de garaj Hörmann verificate şi certificate conform standardului
european 13241-1
• Două transmiţătoare radio cu 2 canale, cu formă estetică şi suport cromat ca inel
pentru chei

900 €*

3000 × 2250 mm
5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm

RAL 9016
Woodgrain

•
•
•
•

1195 €*

RAL 7016
Woodgrain

RAL 8028
Woodgrain

Golden Oak
Decocolor

Dark Oak
Decocolor

Night Oak
Decocolor

constructorii & persoanele inovatoare
Uşă de
intrare
în casă fără
element lateral
de la

Made in Germany

Uşă
de intrare în
casă Thermo46
model 010
de la

1350 €*

875 €*

NOU: incl. dotare
de siguranţă
RC 2

certificată
• Aspect etanş al blatului pe interior şi la exterior, fără rame vizibile
• Blat de uşă cu rupere termică, grosime de 65 mm, umplere cu spumă
poliuretanică rigidă
• Toc din aluminiu, cu rupere termică, 80 mm, aspect Roundstyle
• Disponibilitate în 3 culori promoţionale şi 3 modele ornamentale, promoţionale, Decograin,
pe partea exterioară şi interioară
• La cerere cu echipare de siguranţă RC 2 cu încuietoare de siguranţă în 5 puncte,
rezistentă la efracţie
• Izolare termică superioară, cu un coeficient de transfer termic de până la 0,87 W/(m²∙K)**
• Dimensiuni din promoţie, până la 1250 × 2250 mm (fără adaos de preţ per dimensiune)
• La cerere şi cu elemente laterale

Model 010
În 3 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

Model 015
În 3 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

Model 515
În 3 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

Model 700 S
În 3 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Disponibilitate în 3
culori promoţionale
Alb trafic
RAL 9016

Maro Terra
RAL 8028

Gri antracit
RAL 7016

Model 900 S
În 3 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Mai multe informaţii
despre uşile de intrare în
casă Thermo65 din cadrul
promoţiei se găsesc în
broşura „Promoţie - uşi de
intrare în casă“.

• Blat de uşă cu rupere termică,
grosime de 46 mm, umplere cu spumă
poliuretanică rigidă
• Cu toc din aluminiu de 60 mm, cu rupere termică,
model dreptunghiular
• Încuietoare multipunct rezistentă la efracţie
• Izolare termică bună cu un coeficient de
transfer termic de 1,2 W/(m²∙K)
• Disponibilitate în 3 culori sau cu textură Decograin,
3 modele ornamentale pe partea interioară şi
exterioară
• La cerere se poate furniza şi cu vizor
• Se pot produce pe măsură lăţime maximă
1250 mm, înălţime maximă 2250 mm

Alb trafic
RAL 9016
875 €*

Maro Terra
RAL 8028
875 €*

Gri antracit
RAL 7016
875 €*

Decograin
Titan Metallic
975 €*

Decograin
Golden Oak
975 €*

Decograin
Dark Oak
975 €*

Un mâner frumos pune accente: alegeţi un
mâner pe gustul dumneavoastră

Garnitură reversibilă
ES 0 cu mâner fix

Cu 3 modele
ornamentale
promoţionale
Observaţie: texturile
Decocolor şi Decograin nu
sunt similare ca aspect.

Model 810 S
În 3 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Uşă de intrare în casă
Thermo46 model 010

Decograin
Titan Metallic

Decograin
Golden Oak

Decograin
Dark Oak

Garnitură de mânere uşă
ES 0

Culorile și texturile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate. Toate informaţiile referitoare la culoare în conformitate cu gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificările şi erori de preţ.
* Preţuri recomandate, fără obligaţii contractuale, cu TVA 19 % inclus pentru mărimile din promoţie, fără măsurare, montare, demontare şi casare. Valabilitate până la 31.12.2018 pentru toţi distribuitorii
participanţi. Cumpărătorul beneficiază de o garanţie de 10 ani / 5 ani o buna functionare a produselor Hörmann
** În funcţie de modelul şi mărimea uşii, valoare indicată pentru modelul 010 cu dimensiunile 1230 × 2180 mm

RC
2
Siguranţă

Uşă de intrare în casă din oţel / aluminiuThermo65
NOU: standard cu dotare de siguranţă RC 2

Cea mai bună combinaţie dintre confort şi design
Uşă basculantă Berry Pearl
Uşă basculantă
Berry Pearl
pentru

• Textură structurată Pearlgrain
• 2 culori la acelaşi preţ
• Dimensiuni din promoţie: 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm şi
2500 × 2125 mm

285 €*

Alb trafic
RAL 9016

Sistem de
acţionare
LineaMatic

Maro Terra
RAL 8028

Sistem de
acţionare
RotaMatic 2

575 €*

350 €*

Sistem de acţionare electric LineaMatic
pentru porţi culisante
cu transmiţător radio HS 5 BS negru

Sistem de acţionare electric RotaMatic 2
pentru porţi batante cu 2 canaturi
cu transmiţător radio HS 5 BS negru

• Sistem de acţionare pentru porţi culisante cu tehnică radio
modernă BiSecur
• Până la o înălţime max. a uşii de 2000 mm şi o lăţime max.
de 6000 mm
• Până la o greutate max. a canatului de 300 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată
• Sistem reglabil de limitare a forţelor
• Trecerea persoanelor poate fi programată
• Profilurile cremalierelor trebuie comandate separat în funcţie de modelul /
lăţimea porţii

• Sistem de acţionare al porţii batante, robust, mecanic cu tehnică
radio modernă BiSecur
• Pentru porţi batante cu 2 canaturi, cu înălţimea max. a uşii de 2000 mm
şi lăţimea max. a canatului de 2500 mm
• Până la o greutate max. a canatului de 220 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată
• Sistem reglabil de limitare a forţelor
• Funcţie de canat mobil programabilă

Ultima actualizare 01.2018 / Tipărire 02.2018 / HF 86935 RO / PDF

Vă puteţi baza pe serviciile noastre

Consiliere de
specialitate avizată

Măsurare la fața
locului

Montaj profesionist

Culorile și texturile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate. Toate informaţiile referitoare la culoare în conformitate cu gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificările şi erori de preţ.
* Preţuri recomandate, fără obligaţii contractuale, cu TVA 19 % inclus pentru mărimile din promoţie, fără măsurare, montare, demontare şi casare. Valabilitate până la 31.12.2018 pentru toţi distribuitorii participanţi.
Cumpărătorul beneficiază de o garanţie de 10 ani / 5 ani pentru o buna functionare a produselor Hörmann

Demontare şi casare
ecologică

