Uşi şi porţi pentru cei care vor modernizare
Ofertă avantajoasă, de la producătorul nr. 1 din Europa

Uşi de intrare în locuinţă
fără element lateral

de la

1275 €*

Uşă de garaj automată

de la

855 €*

Parterul dumneavoastră Hörmann vă oferă servicii cuprinzătoare:

Consultanţă
de specialitate
calificată

Măsurare
la faţa locului

Montaj
profesionist

Demontare

Pentru o locuinţă frumoasă şi sig
RenoMatic 2015 şi RenoDoor 2015

Made in Germany
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Uşă secţională automată
RenoMatic 2015
pentru garaj

de la

Avantajul dumneavoastră:

Uşă secţională pentru garaj RenoMatic 2015
Cu striaţii L, cu sistem de acţionare ProMatic

Suprafeţe de calitate

• Secțiuni cu grosime de 42 / 20 mm, cu perete dublu și spumă
poliuretanică pentru o izolare termică ridicată, stabilitate bună
şi silenţiozitate îmbunătățită
• Protecţia optimă de lungă durată a șinelor de culisare prin protecție
din material plastic
• Numai la Hörmann: protecţie sigură împotriva efracției datorită
mecanismului arestor de siguranţă
• Sistem de acţionare ProMatic cu tehnică radio BiSecur modernă
şi cu opțiune de deschidere pentru aerisirea garajului
• 2 × transmiţătoare radio HSE 2 BS negre cu textură structurată,
mate, cu inel pentru brelocul pentru chei
Dimensiune valabilă Sandgrain
pentru promoţie
2375 × 2000
2375 × 2125
2500 × 2000
2500 × 2125

855 €*

Decograin

mm
mm
mm
mm

855 €

975 €

2500 × 2250 mm

975 €

975 €

3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm

975 €

1025 €

Suprafaţa Sandgrain conferă un aspect lucios şi elegant,
are totodată o textură fină şi, prin aceasta, este deosebit
de rezistentă la murdărire. Suprafeţele Decograin conving
prin aspectul lor marcant de lemn şi redarea fidelă
a detaliilor, respectiv prin eleganţa metalică.

Suprafaţa

Suprafaţă

Sandgrain

Decograin

cu textură fină

cu redarea fidelă
a detaliilor

Avantajul dumneavoastră:
Confort şi siguranţă
Procedeul de codificare BiSecur nou creat, extrem
de securizat, vă oferă senzaţia confortabilă că nimeni
nu poate copia semnalul dumneavoastră radio. Testat
şi certificat de experţii în securitate ai Universităţii din Ruhr,
Bochum este adecvat pentru operarea uşilor de garaj,
porţilor de intrare în curte, a iluminări ş.a.m.d.

Avantaj promoţional:
un al doilea transmiţător
radio gratuit

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Maro Terra RAL 8028

Titan Metallic CH 703

Golden Oak

Dark Oak

Sandgrain de la 855 €*

Sandgrain de la 855 €*

Sandgrain de la 855 €*

Decograin de la 975 €*

Decograin de la 975 €*

Decograin de la 975 €*

şi sigură

Uşi de intrare în locuinţă
RenoDoor 2015
fără element lateral

de la

1275 €*
Avantajul dumneavoastră:

Uşă de intrare în locuinţă RenoDoor 2015

Astăzi economisirea energiei este mai importantă ca niciodată.
Cu produsele Hörmann economisiţi energie în mod eficient
şi vă bazaţi pe termen lung pe soluţia corectă.
Cu o valoare UD de până la 1,2 W/(m²·K), RenoDoor 2015
convinge printr-o izolare termică ridicată şi îndeplineşte
cerinţele noii ordonanţe de economisirea energiei EnEV 2014.
Şi uşile secţionale pentru garaje cu perete dublu,
RenoMatic 2015, cu o valoare UD a secțiunilor de 1,0 W/(m²·K),
oferă în comparaţie cu uşile vechi, cu un singur perete,
o economisire considerabilă a energiei. Izolarea termică
bună se observă în special atunci când garajul şi locuinţa sunt
legate în mod direct.

Avantajul dumneavoastră:
Aspect coplanar al blatului ușii
Rama vitrării, fiind în același plan cu blatul ușii, atât
pe interior cât și pe exterior, îndeplineşte şi exigenţele
cele mai ridicate de aspect. Aspectul uşii de intrare
în locuinţă lasă impresia unei uşi de interior şi,
armonizează optim cu uşile interioare ale locuinţei.

Imagine interioară
asemănătoare
pe toată suprafaţa
cu o uşă interioară

alb trafic

Gri antracit

maro închis

Titan Metallic

Golden Oak

Dark Oak

RAL 9016

RAL 7016

Decograin

Decograin

pentru 1275 €*

RAL 8028
pentru 1275 €*

CH 703

pentru 1275 €*

Decograin
pentru 1275 €*

pentru 1275 €*

pentru 1275 €*

Culorile şi suprafeţele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate culorile sunt similare gamei RAL. Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor şi erorilor de preţ.
* Preţ recomandat de producător, fără măsurare, montare, demontare, pentru mărimile şi produsele din promoţie (RenoMatic 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm; RenoDoor 2015: 1100 × 2100 mm, element lateral RenoDoor Plus 2015: 400 × 2100 mm) cu TVA 24 % inclus.
Valabilitate până la 31.12.2015, la toţi distribuitorii care participă la promoţie din România

O izolare termică excepţională
• Construcţie asemănătoare cu uşile de intrare în locuinţă Hörmann ThermoPro
• Toc din aluminiu de 60 mm, cu rupere termică, cu aspect Roundstyle
• Blat de uşă din oţel cu o grosime de 46 mm, cu rupere termică, cu umplutură
de spumă poliuretanică tare
• Parte interioară şi exterioară lăcuită sau Decograin
• Încuietoarea multipunct care împiedică efracţia
• Izolare termică ridicată cu o valoare UD până la 1,2 W/(m²·K)
• Dimensiuni valabile pentru promoţie: 1100 × 2100 mm
• Element lateral potrivit, cu mărimea promoţională 400 × 2100 mm, pentru 525 €*

