
„Producătorul nr. 1 
de porți și uși din 
Europa ne-a 
convins!”

Ușă de intrare  
în locunță fără 
element lateral

Uşă de garaj  
automată

1350 €*de la 730 €*de la



Ușă secționaă pentru garaje 
RenoMatic 2020
incl. acționare ProLift 700
• Secțiuni izolate, cu grosime de 42 mm, cu perete  

dublu pentru o izolare termică ridicată, stabilitate bună  
şi silenţiozitate îmbunătățită

Calitate Hörmann
Made in Germany

Livrăm toate suprafețele porților cu zincare de culoare 
argintie și cu lac de protecție pe partea interioară a porții.

Suprafața Woodgrain, la porțile cu striație M,  
se deosebește datorită tiparului de tăiere cu ferăstrăul  
și robusteței sale. (Imaginea din stânga în culoarea 
RAL 9016, alb trafic.)

Acționare ușă de garaj ProLift 700 cu  
două transmițătoare manuale atrăgătoare  
cu 2 canale, cu suport cromat pentru inelul  
pentru chei

Suprafață Planar, lucioasă, pentru porți cu  
striație L, în cele 6 nuanțe exclusive Hörmann  
Matt deluxe convinge prin eleganța sa desăvârșită.  
(Imaginea din stânga în culoarea CH 703, Matt deluxe, 
antracit metalizat.)

Suprafața Decocolor, vopsită, atrage privirea prin 
aspectul natural de lemn în 3 variante de decoruri 
promoționale. (Imaginea din stânga în decorul  
Golden Oak.)

Mai multe informații puteți găsi  
la adresa www.hormann.ro

Decocolor 
Decor Dark Oak

Decocolor 
Decor Night Oak

RAL 9006,
aluminiu alb

RAL 9007,
aluminiu gri

CH 703,
antracit metalic

RAL 7016,
gri antracit

RAL 8028,
maro Terra

Decocolor 
Decor Golden Oak

Striație M, 
Woodgrain 

în 6 culori promoționale  
și 3 decoruri promoționale

730 €*de la

RAL 9016,
alb trafic

Dimensiuni promoționale Striație M Woodgrain Striație L Planar

2375 x 2000 mm 730 € -
2375 x 2125 mm 730 € -
2500 x 2000 mm 730 € -
2500 x 2125 mm 730 € 875 €
2500 x 2250 mm 730 € 875 €
2750 x 2125 mm 880 € -
2750 x 2250 mm 880€ -
3000 x 2000 mm 900 € -
3000 x 2125 mm 900 € 1.000 €
3000 x 2250 mm 900 € 1.000 €
4000 x 2125 mm 1.025 € -
4000 x 2250 mm 1.025 € -
5000 x 2125 mm 1.195 € 1.375 €
5000 x 2250 mm 1.195 € 1.375 €



CH 8028, Matt deluxe,
maro Terra

Decocolor 
Decor Golden Oak

Decocolor 
Decor Dark Oak

Decocolor 
Decor Night Oak

CH 703, Matt deluxe,
antracit metalic

CH 7016, Matt deluxe,
gri antracit

CH 9006, Matt deluxe,
aluminiu alb

CH 9007, Matt deluxe,
aluminiu gri

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate culorile indicate sunt în conformitate cu nuanțele RAL.  
Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.
* Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru dimensiunile promoționale fără cantitate constatată, montare,  

demontare și eliminarea ca deșeu. Valabilitate până la 31.12.2020, la toți distribuitorii care participă la promoție din România

Striație L,  
Planar 

în 6 culori promoționale 
și 3 decoruri promoționale

875 €*de la

CH 9016, Matt deluxe,
alb trafic

Permanent la  
modă şi elegantă: 
Suprafață lucioasă 
Planar în nuanțele 
Hörmann  
Matt deluxe



Model TPS 010
În 4 culori
875 €*
Cu 2 modele
ornamentale
975 €*

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate culorile indicate sunt în conformitate cu nuanțele RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.
* Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru mărimile din promoție (Thermo65: RAM până la 1250 × 2250 mm; Thermo46: RAM până la 1250 x 2250 mm) fără cantitate constatată, montare,  

demontare și eliminarea ca deșeu. Valabilitate până la 31.12.2020, la toți distribuitorii care participă la promoție din România
** În funcție de modelul și dimensiunea ușii, valoarea indicată se referă la modelul ușii fără vitrare la dimensiunea 1230 × 2180 mm
*** Indisponibil pentru Thermo46.

Observație: La cerere, ușile de intrare în locuință 
aflate în promoție Thermo65 sunt disponibile și în 
noua culoare Hörmann Matt deluxe, identică cu cea 
a porților RenoMatic.

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

Set de clanțe 

ES 0 / ES 1 

Ușă de intrare  
din oțel  

Thermo46 TPS 010

875 €*de la

Ușă de intrare în locuință  
Thermo46
• Încuietoare multipunct rezistentă la efracţie
• Izolare termică bună, cu o valoare  

UD de cca 1,2 W/(m²·K)** 
• Dimensiuni incluse în promoție:  

de la 875 x 1875 mm până la 1250 x 2250 mm

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

Set de clanțe 
ES 0 / ES 1 

Garnitură reversibilă 
ES 0 / ES 1 cu 
mâner fix

Ușă de intrare în locuință din  
oțel /aluminiu Thermo65
• Standard cu dotare de siguranţă 

rezistentă la efracție RC 2
• Izolare termică ridicată cu o valoare  

UD până la 0,87 W/(m²·K)** 
• Dimensiuni incluse în promoție: până la 1250 × 2250 mm 

(dimensiune pe comandă fără preț adăugat)

În 3 decoruri 
promoționale

În 4 culori 
promoționale

1450 €*de la1350 €*de la

Model THP 810S
În 4 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Model THP 900S
În 4 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Model THP 700S
În 4 culori
1675 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1775 €*

Model THP 015
În 4 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

Model THP 515
În 4 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

Model THP 010
În 4 culori
1350 €*
Cu 3 modele
ornamentale
1450 €*

RC 2
Siguranţă 
certificată



Culori aflate în promoție Thermo65 / Thermo46

RAL 9016, alb trafic

RAL 7016, gri antracit

RAL 8028, maro Terra

CH 703, antracit metalic

Decoruri aflate în promoție Thermo65 / Thermo46

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak***

Calitate Hörmann
Made in Germany

„Astfel trăim 
confortabil, 
inteligent și  
în siguranță!“

Reprezentare: ușă de intrare în locuință în culoarea alb trafic RAL 9016



Ușă basculantă Berry Pearl

• suprafață structurată Pearlgrain
• 3 culori la același preț
• Dimensiuni aflate în promoție:  

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm și 2500 × 2125 mm

Ușă basculantă 
Berry Pearl

350 €*numai

Culori promoționale ușă basculantă Berry Pearl

RAL 9016, alb trafic

RAL 7016, gri antracit

RAL 8028, maro Terra

Acționare pentru ușă interioară 
PortaMatic 
• Ideală pentru dotarea ulterioară a ușilor 

interioare din lemn și oțel datorită montării  
tip Plug-Play

• Deschiderea și închiderea simplă a ușilor 
dumneavoastră interioare, pentru o locuință 
fără bariere

• Operare confortabilă prin intermediul 
transmițătorului manual sau al butonului interior 
radio

Acționare pentru  
ușă interioară 

PortaMatic

435 €*numai

Mai multe informații puteți găsi  
la adresa www.hormann.ro



„Mai mult confort,  
mai multă calitate,  
mai multă siguranţă”

Acţionare pentru poartă culisantă LineaMatic
• până la o înălţime a porţii de max. 2000 m şi  

o lăţime a porţii de max. 6000 mm
• până la o greutate a canatului de max. 300 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată

Acţionare pentru ușă rotativă RotaMatic 2
• pentru uși rotative cu 2 canaturi cu o înălțime a porții 

de max. 2000 mm și o lățime a canatelor  
de max. 2500 mm

• până la o greutate a canatului de max. 220 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată

Motoare pentru porți 
de intrare în curte 
incl. transmițător 
manual HS 5 BS 
suprafață structurată 
neagră

Acționare pentru 
poartă culisantă

LineaMatic

365 €*de la

Acționare pentru 
ușă rotativă
RotaMatic 2

600 €*de la

Culorile și suprafețele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate culorile indicate sunt în conformitate cu nuanțele RAL. Ne rezervăm dreptul la modificări și prețuri eronate.
* Preț recomandat neobligatoriu incl. 19 % TVA pentru mărimile din promoție fără cantitate constatată, montare, demontare și eliminarea ca deșeu. Valabilitate până la 31.12.2020, la toți distribuitorii care participă la 

promoție din România



Pe serviciile noastre vă puteți baza

Consultanţă de 
specialitate calificată

Măsurare la fața 
locului

Montaj profesionist Demontare și 
eliminarea ecologică 
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