Kíméli a környezetet
Szép és biztonságos az Ön otthonához
Klímasemleges kapuk és ajtók Európa vezető gyártójától
Akciós kapuink és akciós ajtóink gyártásakor 100 %-ban ökoáramot használunk,
ezt egyéb intézkedésekkel kiegészítve több tonna CO2 kibocsátást takarítunk meg.
A megmaradó kibocsátást klímavédelmi projektek támogatásával kompenzáljuk a
ClimatePartnerrel együttműködve.
További információk itt találhatók: www.hormann.hu/vallalat/koernyezet/

Mi 100%-ban ezt használjuk:
A német környezetvédelmi
szövetségek ökoáram címkéje

Garázskapu
meghajtással együtt

294 000 Ft-tól*

Házbejárati ajtó
Oldalelem nélkül

574 000 Ft-tól*

Hörmann minőség
Made in Germany

RenoMatic szekcionált
garázskapu

Csak a Hörmann-nál

• duplafalú, szigetelt, 42 mm vastag
lamellák a nagyfokú hőszigetelés,
a jó stabilitás és a nyugodt
kapufutás érdekében

• Csak a Hörmann-nál:
felemeléssel szembeni biztonságos
védelem, a mechanikus feltolásvédelemnek köszönhetően

• Akciós méretek:
Szélesség:
min. 2000 mm, max. 5000 mm
Magasság:
min. 2000 mm, max 3000 mm

• az összes kapufelületet a belső
oldalán ezüstszínű horganyzással
és védőlakkal

A Magyar Biztosítók Szövetsége
tanúsítja a betörésvédelmi
funkciót és ajánlja a termék
felhasználását vagyonvédelmi
célra.

• Optimális korrózióvédelem a
következő évekre

• 26 szabványméret

ÉV

jótállás

MABISZ által minősített
betörésgátlás motoros
RenoMatic kapukhoz

További információk itt találhatók: www.hormann.hu
*

Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre (RenoMatic 2021: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
ProLift 700-as meghajtással), a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2021.12.31-ig. A hivatalos kereskedőktől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

RenoMatic, M-bordás
Woodgrain / Decocolor

"A klímasemleges kapuk és ajtók
kímélik és óvják a környezetet,
így hozzájárulnak gyermekeink
jövőjéhez is."

RAL 9016, fehér

RAL 9006, fehéralumínium

RAL 9007, szürkealumínium

CH 703, Antracit metál

RAL 7016, antracitszürke

RAL 8028, földbarna

Decocolor
Dekor Golden Oak

Decocolor
Dekor Dark Oak

Decocolor
Dekor Night Oak

A Woodgrain felület
az eredeti fűrészfognyommintához való
hasonlatosságával és
robusztusságával tűnik ki.
(Bal oldali ábrán RAL 9016,
fehér színben)

RenoMatic, M-bordás
Woodgrain / Decocolor

294 000 Ft-tól*

A festett Decocolor
felület a természetes fa
megjelenését adja vissza,
3-féle akciós dekorfelülettel.
(Bal oldali ábrán Dekor
Golden Oak felülettel)

RenoMatic, L-bordás
Planar / Decocolor

"Az elegáns matt deluxe színek
tökéletesen illeszkednek
otthonunkhoz és teljesen a
trendeknek megfelelőek."

CH 9016 Matt deluxe, fehér

CH 9006 Matt deluxe,
fehéralumínium

CH 9007 Matt deluxe,
szürkealumínium

CH 703 Matt deluxe,
antracit metál

CH 7016 Matt deluxe,
antracitszürke

CH 8028 Matt deluxe,
földbarna

Decocolor
Dekor Golden Oak

Decocolor
Dekor Dark Oak

Decocolor
Dekor Night Oak

A sík Planar felület
6 exkluzív Hörmann
Matt deluxe színbevonata
kitűnik finom eleganciájával.
(Bal oldali ábrán CH 703,
Matt deluxe, antracit metál
felülettel.)

A festett Decocolor
felület a természetes fa
megjelenését adja vissza,
3-féle akciós dekorfelülettel.
(Bal oldali ábrán Dekor
Golden Oak felülettel)

RenoMatic, L-bordás
Planar / Decocolor

335 000

Ft-tól*

*

Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre
(RenoMatic 2021: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm ProLift 700-as meghajtással),
a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2021.12.31-ig. A hivatalos
kereskedőktől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva.
A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

RenoMatic, L-bordás
Duragrain

"Ez a különösen karcálló és
szennyeződéseket taszító felület
teljesen meggyőzött minket."
Diamond Black

Diamond Antracit

Diamond Bazalt

Diamond Stone

Diamond Brown

Diamond Red

Diamond Green

A 8 modern színben
kapható, sík Duragrain
felület tartósan szép
megjelenést garantál.
(Bal oldali kép:
Diamond Stone)

RenoMatic, L-bordás
Duragrain

395 000 Ft-tól*

Diamond Grey

A nagy
ellenállóképességű
védőlakk bevonat
különösen érzéketlen,
karcálló és szennyeződést
taszító felületet ad.

ÉV

jótállás

Hörmann minőség
Made in Germany

Garázskapu-meghajtások
ProLift 700
garázskapu-meghajtás
• lágy indítás
• 433 MHz-en működő ugrókódos
rádiós rendszerrel
• 2 kéziadóval együtt, füllel a
kulcskarika számára

ProMatic 4
garázskapu-meghajtás
• Modern BiSecur rádiós
technikájú meghajtás, második
nyitásmagassággal a garázs
szellőztetéséhez

SupraMatic 4
garázskapu-meghajtás
• Modern BiSecur rádiós
technikájú meghajtás, második
nyitásmagassággal a garázs
szellőztetéséhez

• akár 2-szer** világosabb
LED-világítás 10 LED-del

• akár 3-szor ill. 5-ször**
világosabb LED-világítás

• HSE 4 BS kéziadóval együtt,
füllel a kulcskarika számára,
műanyag sapkákkal

• Bluetooth integrálva
• HSE 4 BS kéziadóval együtt,
füllel a kulcskarika számára,
krómsapkákkal

*

Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre, a 27 %-os ÁFA-val együtt.
Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2021.12.31-ig. A hivatalos kereskedőktől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.
** összehasonlítva a 3. szériájú ProMatic meghajtással
Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva.
A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

További információk itt találhatók: www.hormann.hu

ÉV

jótállás

Udvarikapu-meghajtások
LineaMatic tolókapu-meghajtás
• Max. 2000 mm kapumagasságig és
max. 6000 mm kapuszélességig

RotaMatic szárnyaskapu-meghajtás
• Max. 2000 mm magas és max. 2500 mm
szárnyszélességű 2-szárnyú szárnyaskapukhoz

• Max. 300 kg-os szárnysúlyig

• Max. 220 kg-os szárnysúlyig

• Lágy indítás és lassított stop

• Lágy indítás és lassított stop

• Beállítható erőhatárolással

• Beállítható erőhatárolással

• Programozható személybejárással

• HSE4 BS kéziadóval együtt, műanyag sapkával

• HSE4 BS kéziadóval együtt, műanyag sapkával

HET/S24 BLE vevő
garázs és kertkapu
meghajtásokhoz*

Működtetés okos
applikációval
Működtetés okos applikációval
Az okostelefonra telepített új Hörmann BlueSecur applikációval
ajtó- és kapunyitója mindig kéznél van. Használja az egyedi beállítási
lehetőségeket és testre szabhatja a funkciókat és a felhasználói
felületeket kívánságainak megfelelően. Továbbítsa az állandó vagy
ideiglenes felhasználói jogosultságokat** más okostelefonokra.
Gyermekeinek vagy házastársának nem kell kulcsot vinniük magukkal
és a szomszédja is pl. nyaralás alatt bejuthat az Ön házába virágot
locsolni.

További információk itt találhatók: www.hormann.hu
* SupraMatic 4 meghajtásba a BLE vevő gyárilag integrált
** adott esetben kiegészítők vásárlása (appon belüli vásárlás) szükséges az AppStore vagy a Google Play oldalán
Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

Meghajtáskiegészítők
HKSI klímaérzékelő
• Hatékonyan megakadályozható a garázsban
penészesedés
• Ellenőrzi a levegő páratartalmát a garázsban
és automatikusan szabályozza szellőztetést
• Csak ProMatic 4 és SupraMatic 4 garázskapumeghajtással kombinálva lehetséges

HS 5 BS kéziadó
• 4 gombfunkció plusz
lekérdező gomb

HSE 4 BS kéziadó
• 4 gombfunkció, füllel a
kulcskarika számára

• Magasfényű fekete és fehér,
vagy fekete matt strukturált
felület

• Magasfényű felület,
krómsapkákkal a következő
színekben: fekete vagy fehér

CTP 3-1 kódkapcsoló
• 3 funkcióval
• világító felirattal és
érintésérzékelős fekete
tapintó felülettel

FIT 4 BS rádiós belső
nyomógomb
• 4 gombfunkció

Thermo65
acél / alumínium
házbejárati ajtók
Thermo65 acél- / alumínium házbejárati ajtó

• 65 mm vastag acél ajtólap

RC 2

• Magasfokú hőszigeteléssel UD-érték akár
0,87 W/(m²·K)**

Tanúsított
biztonság

• Akciós méretek: max. 1250 x 2250 mm

Alapkivitelben

(méretre gyártva, felár nélkül)

Thermo65
acél / alumínium
házbejárati ajtók

574 000 Ft-tól*

6 akciós szín és 3 akciós
dekor, felár nélkül
010 jelű motívum

015 jelű motívum

515 jelű motívum

700S jelű motívum

810S jelű motívum

900S jelű motívum

700A jelű motívum

750F jelű motívum

RAL 9016, fehér

RAL 9006, fehéralumínium

RAL 7016, antracitszürke

RAL 8028, földbarna

CH 703, Antracit metál

CH 907, szürkealumínium

Kívánságra kapható a Thermo65 akciós
ajtó felár ellenében Hörmann Matt deluxe
színben is, igazodva a RenoMatic kapuk
színéhez lásd a 4 oldalt).

ÉV

jótállás
Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

További információk itt találhatók: www.hormann.hu
*

Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre
(Thermo65 és Thermo46 ajtó: RAM max. 1250 × 2250 mm), a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő
magyarországi kereskedőnél 2021.12.31-ig. A hivatalos kereskedőktől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.
** Az ajtómotívumtól és az ajtómérettől függően; a megadott érték az 1230 × 2180 mm-es, üvegezés nélküli ajtómotívumra érvényes.
Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva.
A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

Thermo46
acél / alu mellékbejárati
ajtók
Thermo46 acél / alu mellékbejárati ajtók

• 46 mm vastag acél ajtólap
• UD-érték max. 1,1 W/(m²·K)**
• Kilincs- vagy váltógarnitúra
• Akciós méretek: max. 1250 x 2250 mm
(méretre gyártva, felár nélkül)

Thermo46
acél / alumínium
házbejárati ajtók

5 akciós szín, felár nélkül

344 000 Ft-tól*

RAL 9016, fehér

RAL 9006, fehéralumínium

RAL 7016, antracitszürke
Thermo46, rozettával

ÉV

RAL 8028, földbarna

jótállás

CH 907, szürkealumínium

Konfigurátor
Konfigurátorunkkal gyorsan és egyszerűen áttekintést kaphat,
hogy a Hörmann termékek mely designnal és kivitelben kaphatók.
Különböző terméktulajdonságok kiválasztása révén, mint pl. a felület,
szín vagy méret, néhány kattintással összeállíthatja a kívánt
terméket. Az elkészült konfigurációval ajánlatot kérhet
szakkereskedőinktől.
www.hormann.hu/magan-epittetok-es-felujitok/konfigurator/

Erős érvek a Hörmann mellett
• Német minőség
Az összes Hörmann terméket saját gyárainkban
fejlesztjük. A gyártósorok Németországban
találhatók, és megfelelnek a legmagasabb
minőségi előírásoknak. Aktívan dolgozunk az
újításokon és a termékek fejlesztésén.
• Fenntartható minőség
Minden termékünk kiváló minőségű alapanyagból
készül. Ez azt jelenti, hogy akár a család több
generációját is megbízhatóan szolgálhatják.
A Hörmann szekcionált garázskapukra 10 éves
garanciát vállalunk.

Német minőség

Fenntartható minőség

Felelősségvállalás

Világszerte jelen vagyunk

• Felelősségvállalás
Termelésünket teljes mértékben környezetbarát
energiával látjuk el, és a modern technológiáknak
köszönhetően a szén-dioxid-kibocsátás
minimalizálódik. Termelésünk környezetbarát és
tudatos, termékeink alkalmasak a fenntartható
építkezésre.

Állapot: 2021.01 / Nyomtatás 2021.02 / HF 86177‑1 HU / PDF
Ez a melléklet FSC®-tanúsítvánnyal ellátott papírra (FSC – C107289) van nyomtatva.

• Világszerte jelen vagyunk
1935 óta. Tudjuk, hogy milyen fontos a fogyasztói
bizalom, mivel az indulás óta több mint 20 millió ajtót
gyártottunk. Ez alatt a 85 év alatt a világ több mint
90 országában a minőség szinonimájává váltunk.

Számíthat szolgáltatásainkra

Minőségi szaktanácsadás

Helyszíni felmérés

Kiszerelés és környezetbarát
megsemmisítés

Szakszerű szerelés

