
Akciové bezpečnostné  
domové dvere 2020
Domové dvere Thermo65 z ocele / hliníka vrátane bezpečnostného vybavenia RC 2

Thermo65
Akciové dvere bez 

bočného dielu

vrát. bezpečnostného 
vybavenia RC 2

1530 €*od
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Nadčasová elegancia

Na požiadanie za príplatok 169 €** 

dostanete akciové dvere Thermo65 aj vo 

farebnom odtieni Hörmann Matt deluxe, 

farebne prispôsobené sekcionálnym 

garážovým bránam RenoMatic s prelisom L 

a povrchom Planar
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Hodnota
UD do

W/(m²·K)

0,87

4 akciové farby bez 
príplatku

Vnútorná a vonkajšia strana dverí sa 
sériovo dodáva v rovnakej farbe.

Vnútorná a vonkajšia strana dverí sa 
sériovo dodáva  
v rovnakej farbe. Voliteľne***** 
dostanete dvere s povrchovou úpravou 
s dekorom na vnútornej strane v bielej 
RAL 9016 (okrem dekoru Nočný dub).

3 akciové dekory, 
príplatok iba 182 €

antracitová sivá, RAL 7016, hodvábne 
matná

CH 703 antracit metallic

Decograin Golden Oak (Zlatý dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný dub)

biela, RAL 9016, hodvábne matná

terakotovo hnedá, RAL 8028, 
hodvábne matná

* podrobné podmienky záruky nájdete na stránke:  
www.hoermann.com

** v závislosti od veľkosti dverí, uvedené hodnoty pre 
RAM 1230 × 2180 mm

*** pri domových dverách bez bočných dielov / nadsvetlíkov, 
voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi / 
nadsvetlíkmi za príplatok s dlhšou dobou dodania

**** za príplatok a s predĺženou dobou dodania

 • 6 akciových motívov s presklením  
a bez presklenia

 • Doba dodania cca 4 - 6 týždňov pre dvere  
vo všetkých akciových farbách a akciových 
dekoroch

 • Vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD  
do cca 0,87 W/(m²·K)**

 • Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2***

 • Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm

 • Voliteľne**** s bočnými dielmi a / alebo 
nadsvetlíkom

Oceľové / hl iníkové domové dvere Thermo65

◀ Thermo65 motív 700 S vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 Matt deluxe, antracit 
metallic s voliteľným bočným dielom a sekcionálna garážová brána RenoMatic, prelis L, 
s povrchom Planar vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 Matt deluxe

Sériovo***

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť
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Thermo65 motív 010
Obr.: Akciová farba biela RAL 9016, 
hodvabne matná, madlo z ušľachtilej 
ocele HB 38-2, hodnota UD do 
cca 0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 motív 015
Obr.: Akciová farba terakotovo hnedá 
RAL 8028, hodvábne matná, madlo 
z ušľachtilej ocele HB 38-2, 
hodnota UD do cca 0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 motív 515
Obr.: Akciový dekor Decograin  
Tmavý dub, madlo z ušľachtilej ocele 
HB 38-2, hodnota UD do cca  
0,87 W/(m²·K)***

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

1530 €
*

Všetky akciové bezpečnostné 

dvere Thermo65 bez presklenia 

v 4 farbách

1712 €
*

Všetky akciové bezpečnostné 

dvere Thermo65 bez presklenia 

v 3 dekoroch
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Thermo65 motív 700 S
Obr.: Akciová farba antracitová sivá 
RAL 7016, hodvábne matná, madlo 
z ušľachtilej ocele HB 38-2, 
presklenie Satinato, hodnota UD do 
cca 0,98 W/(m²·K)***

Thermo65 motív 810 S
Obr.: Akciová farba CH 703  
antracit metallic, madlo z ušľachtilej 
ocele HB 38-2, presklenie Satinato, 
hodnota UD do cca 0,98 W/(m²·K)***

Thermo65 motív 900 S
Obr.: Akciový dekor Decograin  
Nočný dub, madlo z ušľachtilej ocele 
HB 38-2, presklenie Satinato, 
hodnota UD do cca 0,96 W/(m²·K)***

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

1892 €
*

Všetky akciové bezpečnostné 

dvere Thermo65 s presklením 

v 4 farbách

2072 €
*

Všetky akciové bezpečnostné 

dvere Thermo65 s presklením 

v 3 dekoroch

* nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2020 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku
** pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi /  nadsvetlíkom za príplatok s dlhšou dobou dodania

*** v závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
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RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Thermo65 / Thermo46 domové  
a vstupné dvere
NOVINKA: Elegantne integrovaný sken odtlačku prsta do krídla dverí

Atraktívne stvárnenie vstupov:
Bočné diely a nadsvetl ík

Otváranie prostredníctvom ručného 
vysielača HSE 4 BS

Automatický zámok s mecha-
nickým samočinným blokovaním

Otváranie prostredníctvom rádiovej 
čítačky odtlačkov prstov

Elektrický otvárač pre štandardný 
zámok

Ďalšie informácie k domovým 
dverám Hörmann nájdete 
v prospekte Domové a vstupné 
dvere Thermo65 / Thermo46.

Individuálne varianty otvárania

* nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, s predĺženou dobou dodania, platné 
do 31.12.2020 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku

◀ Thermo65 motív 010 v akciovom dekore Decograin  
Zlatý dub s voliteľnými bočnými dielmi

Číre

Satinato

Pieskované

od 784 €
*

za bočný diel, napr. 400 × 2100 mm

Presklenia

Príplatok 87 €*
Príplatok 53 €*

Príplatok 681 €*
Príplatok 531 €*
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Motív 010 Motív 700S

Motív 900S

Motív 015

Motív 515

Motív 810S
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Thermo65
Akciové dvere bez 

presklenia

1530 €*od

Thermo65
Akciové dvere 
s presklením

1892 €*od
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* nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2020 u všetkých 
zúčastnených predajcov na Slovensku


