Akcijos pasiūlymai
atnaujinantiems namus

Garažo vartai, namo durys ir įvažiavimo vartų pavaros
Garažo vartai
be pavaros
nuo
*

Automatiniai garažo
vartai su pavara ProLift
nuo
*

445 €

650 €

Jūsų namams - tik tai, kas geriausia!
Namo durys
ThermoPlus 700A 2016
nuo

1225 €

*

Namo durys ThermoPlus 700A 2016
•
•
•
•
•
•

Termiškai atskirta 65 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
Termiškai atskirta 80 mm suapvalinta aliumininė stakta
Gera šiluminė izoliacija, iki 0,97 W/(m²∙K)
Paviršius dažytas arba su Decograin dekoru vidinėje ir išorinėje pusėse
Saugantis nuo įsilaužimo keliagubas užraktas
Užsakomi matmenys:
plotis 875-1250 mm
aukštis 1875-2250 mm

Jūsų pasirinkimui: durų varčia be matomo sąvaros profilio
Viduje ir išorėje sutampančių plokštumų durų varčia be matomo sąvaros profilio atitinka
aukščiausius konstrukcijai keliamus reikalavimus. Iš vidaus namo durys atrodo kaip vidinės
gyvenamosios patalpos durys ir puikiai dera su Jūsų namo kambarių durimis.
Prie durų su Decograin paviršiumi galėsite įsigyti tokios pat išvaizdos vartus, siūlomus
Hörmann garažo vartų programoje (LPU).

Balta spalva
RAL 9016
1225 €*

Pilka antracito
RAL 7016
1295 €*

Žemės ruda
RAL 8028
1295 €*

Titan Metallic
CH 703
Decograin
1375 €*

Auksinis
ąžuolas
Decograin
1375 €*

Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada atitinka standartinį modelį. Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių,
pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis savo spalva. Pasiliekame teisę į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
* Neįpareigojantis kainos akcijiniams dydžiams ir gaminiams pasiūlymas be montavimo. Kainos nurodytos su 21 % PVM. Galioja iki 2016-12-31.

Tamsus
ąžuolas
Decograin
1375 €*

Pagaminta Vokietijoje

Kokybė be kompromisų
Garažo vartai RenoMatic light:
• Pasirinkimas iš 5 spalvų
• M griovelis
• Izoliuoti, 42 / 20 mm storio dvisieniai segmentai puikiai šiluminei izoliacijai,
geras stabilumas ir itin tyli eiga
• Optimali ilgalaikė staktos apsauga dėl plastikinio rėmo pado

Akcijos dydžiai

Valdymas
rankena

Su pavara
Prolift

2500 × 2125 mm

445 €*

650 €*

2500 × 2250 mm

450 €*

675 €*

2500 × 2500 mm

475 €*

745 €*

2750 × 2125 mm

525 €*

725 €*

2750 × 2250 mm

530 €*

750 €*

2750 × 2500 mm

560 €*

830 €*

3000 × 2125 mm

565 €*

770 €*

3000 × 2250 mm

570 €*

795 €*

3000 × 2500 mm

605 €*

875 €*

5000 × 2125 mm

805 €*

1010 €*

5000 × 2250 mm

810 €*

1015 €*

ThermoPlus durų išvaizdą atitinkančių vartų rasite Hörmann garažo vartų
programoje LPU.

Balta spalva RAL 9016
Woodgrain

Antracito pilka RAL 7016
Woodgrain

Žemės ruda RAL 8028
Woodgrain

DecoColor
Auksinis ąžuolas

DecoColor
Tamsus ąžuolas

Garažo vartai ir pavara optimaliai
suderinti tarpusavyje

Pavara ProLift 700
•
•
•
•

Labai tyliai veikianti dantyto diržo technologija
Patikimas automatinis išjungimas
Saugus 433 MHZ RC radijo dažnis
Kartu su Hörmann garažo vartais patikrinta ir
sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
• Du patrauklios formos 2-jų kanalų rankiniai
siųstuvai su chromuotu rakto žiedo laikikliu

Atveriamų vartų pavara
ProPort D
•
•
•
•
•

Mes suteikiame 5 metų garantiją
garažo ir įvažiavimo vartų pavaroms

485 €*

Didžiausia traukos jėga 800 N
Saugus 433 MHZ RC radijo dažnis
Skirta 2-jų sąvarų vartams
Vartų dydis iki 5 m (2 x 2,50 m)
Vienodo pločio vartų sąvaros atsidaro
sinchroniškai
• Vieną vartų sąvarą galima atidaryti kaip praėjimą
• Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siųstuvas
su chromuotu rakto žiedo laikikliu

Stumdomų vartų pavara
ProPort S
•
•
•
•
•

395 €*

Didžiausia traukos jėga 600 N
Saugus 433 MHZ RC radijo dažnis
Vartų dydis iki 4 m
Vartus galima atidaryti iš dalies kaip praėjimą
Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siųstuvas
su chromuotu rakto žiedo laikikliu

Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada atitinka standartinį modelį. Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių,
pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis savo spalva. Pasiliekame teisę į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
* Neįpareigojantis kainos akcijiniams dydžiams ir gaminiams pasiūlymas be montavimo. Kainos nurodytos su 21 % PVM. Galioja iki 2016-12-31.

Siūlo tik Hörmann

Pagaminta Vokietijoje

Vokiška kokybė už
prieinamą kainą
Namo durys

Namo durys
ThermoPro TPS 010

Namo durys ThermoPro TPS 010

nuo

• Termiškai atskirta 46 mm storio plieninė durų
varčia su PU kietųjų putų užpildu
• Termiškai atskirta 60 mm suapvalinta aliumininė
stakta
• Saugantis nuo įsilaužimo keliagubas
užraktas
• Šilumos perdavimo koeficientas iki
1,2 W/(m²∙K)
• Paviršius dažytas arba su Decograin dekoru
vidinėje ir išorinėje pusėse
• Užsakomi matmenys:
plotis 875-1250 mm
aukštis 1875-2250 mm

695 €*

Akcentas - dailios formos rankena:
išsirinkite sau patinkančią

Balta spalva
RAL 9016
695 €*

Rankena / rankena
ES 0

Pilka antracito
RAL 7016
695 €*

Žemės ruda
RAL 8028
695 €*

Titan Metallic CH 703
Decograin
860 €*

Auksinis ąžuolas
Decograin
860 €*

Tamsus ąžuolas
Decograin
860 €*

Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada atitinka standartinį modelį. Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių,pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis savo spalva. Pasiliekame teisę į su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.
* Neįpareigojantis kainos akcijiniams dydžiams ir gaminiams pasiūlymas be montavimo. Kainos nurodytos su 21 % PVM. Galioja iki 2016-12-31.

Mūsų siūlomos paslaugos:
Pogarantinė
priežiūra

Profesionalios
konsultacijos

Matavimai

Kokybiškas
montavimas

Daugiau informacijos apie akciją rasite www.hormann.lt
arba paskambinę nemokamu telefonu: 8 800 00017

2016-01 versija / Atspausdinta 2016-03 / HF 86935 LT / G.154.0

Bumbulas / rankena
ES 0

