Az ábrázolt színek és felületek eltérhetnek a valóságostól. A változtatás és az ártévesztés jogát fenntartjuk.
*Kötelezettség nélküli árajánlat felmérés és szerelés nélkül az akciós méretekre
(RenoMatic: 2500 × 2125 mm, RenoDoor: 1000 × 2100 mm), mely tartalmazza a 27%-os ÁFA-t is.
Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2012.12.31-ig.
**RenoMatic esetén összehasonlítva egy azonos felületű LPU kapuval.

Az év
ajtaja

RenoDoor
házbejárati-ajtó
Csak

365.000 Ft.*

Minőségi
szaktanácsadás
Helyszíni
felmérés

Az év
kapuja

RenoMatic
szekcionált garázskapu
meghajtással együtt
Csak

227.000 Ft.*

**

Takarítson meg akár 35 %-ot !

Önnek nyújtott szolgáltatásaink

Kiszerelés és
környezetbarát
megsemmisítés
Szakszerű
szerelés, és sok
minden más

Az év
ajtaja

Az év
kapuja

RenoDoor
Decograin Golden Oak (aranytölgy)

RenoMatic
Decograin Golden Oak (aranytölgy)
meghajtással együtt

Csak

365.000 Ft.*

Csak

227.000 Ft.*

Az év ajtaja és kapuja 6 csúcsm
RenoMatic
szekcionált garázskapu

Fehér RAL 9016

Hörmann ProMatic meghajtással együtt, az EPU duplafalú hőszigetelt
szekcionált garázskapukkal azonos felépítéssel, a megadott akciós méretben.
Más kapuméretek LPU 40-es, M-bordás kivitelben, azonos felületekkel kaphatók.
A RenoMatic garázskapu sík, finoman profilírozott Micrograin felülettel fehér, földbarna
és fehéralumínium színben kapható, az UV-álló Decograin felülettel pedig Golden Oak
(aranysárga tölgy), Dark Oak (sötéttölgy) és Titan Metallic dekorral szállítjuk.

RenoDoor házbejárati-ajtó
Az alumíniumtokos, 46 mm vastagságú acél ajtólapos Hörmann ThermoPro
házbejáratiajtóval azonos felépítéssel, a megadott akciós méretben. Más méretek
külön ajánlat alapján szállíthatók.
A RenoDoor lakkozott, sík acél ajtólappal fehér, földbarna és fehéralumínium színben
kapható, az UV-álló Decograin felülettel pedig Golden Oak (aranysárga tölgy), Dark Oak
(sötéttölgy) és Titan Metallic dekorral szállítjuk.

RenoMatic Micrograin
227.000 Ft.

RenoDoor Color
365.000 Ft.

Decograin Golden Oak (aranytölgy)

A Decograin-felület előnyei:
• természetes fahatás
• magas hang- és hőszigetelés
• nincs szükség átfestésre
• nincs vetemedés
Ismerje meg jobban a Hörmann garázskapu és házbejárati-ajtó termékkínálatát a Hörmann
prospektusok és kereskedopartnerek segítségével vagy látogasson el az alábbi
internetoldalunkra: www.hormann.hu

RenoMatic Decograin
227.000 Ft.

RenoDoor Decograin
365.000 Ft.

Az év
ajtaja

Az év
kapuja

RenoDoor
Decograin Titan Metallic
oldalelemek nélkül

RenoMatic
Decograin Titan Metallic
meghajtással együtt

Csak

365.000 Ft.*

Csak

227.000 Ft.*

minőségű felülettel, akciós áron

RenoMatic Micrograin
227.000 Ft.

Fehéralumínium, RAL 9006

RenoDoor Color
365.000 Ft.

Decograin Dark Oak

RenoMatic Decograin
227.000 Ft.

RenoMatic Micrograin
227.000 Ft.

RenoDoor Color
365.000 Ft.

Decograin Titan Metallic

RenoDoor Decograin
365.000 Ft.

RenoMatic Decograin
227.000 Ft.

RenoDoor Decograin
365.000 Ft.

Az ábrázolt színek és felületek eltérhetnek a valóságostól. A változtatás és az ártévesztés jogát fenntartjuk.
*Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés és szerelés nélkül, az akciós méretekre, 27%-os ÁFA-val együtt.
Érvényes 2012.12.31-ig minden az akcióban résztvevő magyarországi szakkereskedőnél.

Földbarna, RAL 8028

RenoDoor light
házbejárati-ajtó
Csak

Pearl
Berry-billenőkapu

184.000 Ft.

*

Csak

74.000 Ft.

*

Pearl
Berry-billenokapu
Pearlgrain strukturált felülettel 2-féle azonos árú színben
és 4 akciós méretben:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm.

Fehér RAL 9016

RenoDoor light
házbejárati-ajtó
Az alumíniumtokos Hörmann ThermoPro házbejáratiajtóval azonos felépítéssel 2-féle azonos árú színben
és 1000 × 2100 mm-es akciós mérettel, a szerkezeti
vastagság 46 mm. Más méretek külön ajánlat alapján
vásárolhatók.

Földbarna RAL 8028

2011.12. havi kiadás / nyomtatás 2012.02 / HF 86177 HU / PDF

Takarítson meg akár 35 %-ot**!

Fehér RAL 9016

Földbarna RAL 8028

RotaMatic 2 SK (2-szárnyú)
szárnyaskapu-meghajtás

Linea Matic SK
tolókapu-meghajtás

Csak

Csak

158.000 Ft.

*

107.000 Ft.

Lágy indítással és
lassított stop funkcióval

*

RotaMatic 2 (2-szárnyú)
szárnyaskapumeghajtás

LineaMatic
tolókapu-meghajtás

• masszív elektromechanikus szárnyaskapu-meghajtás max. 2000 mm
magas és max. 2500 mm szárnyszélességu 2-szárnyú kapukhoz

• meghajtás max. 6000 mm széles
és max. 2000 mm magas tolókapukhoz

• kapuszárny max. súlya: 220 kg

• kapuszárny max. súlya: 300 kg

• programozható kiskapu funkció, (csak az egyik szárny nyílik)

• az ár tartalmaz 4 m „V6“-os kivitelű műanyag fogaslécet

• egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es figyelmeztető
jelzőlámpával

• egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es
figyelmeztető jelzőlámpával

• két darab 4-gombos kéziadóval

• két darab 4-gombos kéziadóval

Beállítható erőhatárolással

Az ábrázolt színek és felületek eltérhetnek a valóságostól. A változtatás és az ártévesztés jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat az akciós méretekre és termékekre, mely tartalmazza a 27%-os ÁFA-t is. Érvényes minden,
az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2012.12.31-ig.
**Pearl Berry-kapu esetén, összehasonlítva egy N80-as Berry-billenőkapuval.

Udvarikapu-meghajtások szárnyas- és tolókapukhoz

