Bramyjubileuszowe
i drzwi największego
Ceny
Podwójna
radość zw
remontu
producenta
Europie
Specjalna oferta dla remontujących domy
Brama garażowa z uchwytem
do obsługi ręcznej

od

1690 zł*
cena bez VAT
od 2079 zł (z 23% VAT)
od 1825 zł (z 8% VAT)

od

Automatyczna
brama garażowa

2230 zł*
cena bez VAT
od 2743 zł (z 23% VAT)
od 2408 zł (z 8% VAT)

Made in Germany

Jakość bez kompromisów

10 lat gwarancji na płytę bramy

Brama garażowa RenoMatic light:
• 5 kolorów w jednej cenie
• Przetłoczenia M
• Dwuścienne, ciepłe segmenty o grubości 42 / 20 mm gwarantują wysoką
izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
• Stopa z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną i trwałą ochronę
ościeżnicy
Wymiary
promocyjne

obsługa ręczna
z uchwytem

z napędem
ProLift*

mm
mm
mm
mm
mm

1690 zł* bez montażu, bez VAT
2079 zł z 23% VAT, 1825 zł z 8% VAT

2230 zł* bez montażu, bez VAT
2743 zł z 23% VAT, 2408 zł z 8% VAT

2500 × 2500 mm

1790 zł* bez montażu, bez VAT
2202 zł z 23% VAT, 1933 zł z 8% VAT

2330 zł* bez montażu, bez VAT
2866 zł z 23% VAT, 2516 zł z 8% VAT

2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm

1970 zł* bez montażu, bez VAT
2423 zł z 23% VAT, 2128 zł z 8% VAT

2510 zł* bez montażu, bez VAT
3087 zł z 23% VAT, 2711 zł z 8% VAT

2750 × 2500 mm

2190 zł* bez montażu, bez VAT
2694 zł z 23% VAT, 2365 zł z 8% VAT

2730 zł* bez montażu, bez VAT
3358 zł z 23% VAT, 2948 zł z 8% VAT

3000 × 2000 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm

2090 zł* bez montażu, bez VAT
2571 zł z 23% VAT, 2257 zł z 8% VAT

2630 zł* bez montażu, bez VAT
3235 zł z 23% VAT, 2840 zł z 8% VAT

3000 × 2500 mm

2290 zł* bez montażu, bez VAT
2817 zł z 23% VAT, 2473 zł z 8% VAT

3200 zł* bez montażu, bez VAT
3936 zł z 23% VAT, 3456 zł z 8% VAT

5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm

3090 zł* bez montażu, bez VAT
3801 zł z 23% VAT, 3337 zł z 8% VAT

3770 zł* bez montażu, bez VAT
4637 zł z 23% VAT, 4072 zł z 8% VAT

2375 × 2000
2375 × 2125
2500 × 2000
2500 × 2125
2500 × 2250

Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin
znajdą Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU lub RenoMatic 2016.

Biały RAL 9016
Woodgrain

Antracytowy RAL 7016
Woodgrain

Brązowy RAL 8028
Woodgrain

DecoColor
Golden Oak

DecoColor
Dark Oak

Tylko w firmie Hörmann

Brama garażowa i napęd optymalnie dopasowane

Napęd ProLift 500 do bram garażowych
Cena: 640 zł* bez VAT (787 zł z 23% VAT)
•
•
•
•

Wyjątkowo cichy mechanizm pasa zębatego
Automatyczny układ zabezpieczający
Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
W połączeniu z bramami garażowymi Hörmann
badany i certyfikowany zgodnie z normą
europejską PN-EN 13241-1
• Dwa eleganckie 2-kanałowe nadajniki
z chromowaną zawieszką do kółka
na klucze
• Do bram uchylnych i segmentowych
o powierzchni maks. 7 m2

Napęd ProPort D do skrzydłowych bram
wjazdowych
Cena: 1390 zł* bez VAT (1710 zł z 23% VAT)

Napęd ProPort S do przesuwnych bram
wjazdowych
Cena: 999 zł* bez VAT (1229 zł z 23% VAT)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maks. siła ciągnienia 800 N
Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
Do bram 2-skrzydłowych
Maks. szerokość bramy do 5 m (2 x 2,50 m)
Synchroniczne otwieranie w przypadku skrzydeł
o równej szerokości
• Możliwość otwierania jednego skrzydła funkcja skrzydła przejściowego
• Jeden elegancki 2-kanałowy nadajnik
z chromowaną zawieszką do kółka na klucze

Maks. siła ciągnienia 600 N
Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
Maks. szerokość bramy do 4 m
Częściowe otwieranie bramy umożliwiające
przejście
• Jeden elegancki 2-kanałowy nadajnik
z chromowaną zawieszką do kółka na klucze
• Napęd przeznaczony jest do bramy wyposażonej
w szynę zębatą

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (brama garażowa RenoMatic light 2016 z uchwytem do obsługi ręcznej lub z napędem ProLift 500 dla bram o powierzchni maks. 7m2, dla bram o powierzchni większej, tj. bram o wymiarach 3000 x 2500 mm, 5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm
z napędem ProLift 700, napęd ProLift 500, napęd ProPort D, napęd ProPort S bez szyny zębatej); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie tej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT.
Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2016 r. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl

Korzyści dla inwestorów
Drzwi zewnętrzne

Made in Germany

Drzwi zewnętrzne
Thermo TH 010

Drzwi zewnętrzne Thermo TH 010

od

• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm
z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
• Ościeżnica 60,5 mm z tworzywa sztucznego
wzmocniona profilem stalowym
• Ryglowanie wielopunktowe
• Dobra izolacyjność cieplna – UD nawet 1,0 W/(m²∙K)
• Lakierowane lub z powierzchnią Decograin
po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Komplet aluminiowych klamek
• Wymiary promocyjne:
1030 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm (wymiar RAM)

1690 zł*
cena bez VAT
od 2079 zł (z 23% VAT)
od 1825 zł (z 8% VAT)

Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych
w okleinie Decograin znajdą Państwo w ofercie bram garażowych
Hörmann LPU lub RenoMatic 2016.

Antracytowy
RAL 7016
1690 zł* bez VAT
2079 zł z 23% VAT,
1825 zł z 8% VAT

Titan Metallic
CH 703
Decograin
1890 zł* bez VAT
2325 zł z 23% VAT,
2041 zł z 8% VAT

Ciepłe drzwi zewnętrzne
wykonane na wymiar

od

3990 zł

*

cena bez VAT
od 4908 zł (z 23% VAT)
od 4309 zł (z 8% VAT)

Golden Oak
Decograin
1890 zł* bez VAT
2325 zł z 23% VAT,
2041 zł z 8% VAT

Energooszczędne drzwi zewnętrzne ThermoPlus 700A 2016
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną
i wypełnieniem z twardej pianki PU
• Aluminiowa ościeżnica Roundstyle 80 mm z przegrodą termiczną
• Wysoka izolacyjność cieplna – współczynnik przenikania ciepła
UD nawet 0,97 W/(m²∙K)
• Lakierowane lub z powierzchnią Decograin po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Ryglowanie wielopunktowe
• Wykonanie na wymiar:
maksymalna szerokość 1250 mm, maksymalna wysokość 2250 mm

Zaleta: drzwi bez widocznego profilu ramy
Płyta drzwiowa z niewidoczną od zewnętrz i wewnątrz ramą skrzydła spełnia nawet
najbardziej wyszukane wymagania aranżacyjne. Drzwi wyglądają od środka jak drzwi
wewnętrzne, dzięki czemu idealnie pasują do wystroju wnętrza.
Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdą
Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU lub RenoMatic 2016.

Biały
RAL 9016
3990 zł* bez VAT
4908 zł z 23% VAT,
4309 zł z 8% VAT

Antracytowy
RAL 7016
4190 zł* bez VAT
5154 zł z 23% VAT,
4525 zł z 8% VAT

Brązowy
RAL 8028
4190 zł* bez VAT
5154 zł z 23% VAT,
4525 zł z 8% VAT

Titan Metallic
CH 703
Decograin
4470 zł* bez VAT
5498 zł z 23% VAT,
4828 zł z 8% VAT

Golden Oak
Decograin
4470 zł* bez VAT
5498 zł z 23% VAT,
4828 zł z 8% VAT

Dark Oak
Decograin
4470 zł* bez VAT
5498 zł z 23% VAT,
4828 zł z 8% VAT

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne Thermo TH 010, drzwi zewnętrzne ThermoPlus 700A 2016); nie obejmują
wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie tej stawki. W pozostałych przypadkach
należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2016 r. Szczegółowe warunki
gwarancji są dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl
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Biały
RAL 9016
1690 zł* bez VAT
2079 zł z 23% VAT,
1825 zł z 8% VAT

