
AKCIA 2015 – DOMOVÉ DVERE Uvedené ceny sú akciové ceny vrátane 20 % DPH bez montáže. 1

Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Akcia 2015 – domové dvere

1‑krídlové domové dvere ThermoSafe s hliníkovým krídlom dverí

•	Vyhotovenie na mieru (RAM š × v): max. 1250 × 2250 mm  
(nadmerná veľkosť možná za príplatok)

•	Krídlo a rám dverí zvnútra v bielej farbe RAL 9016 M (matná)
•	5‑násobný zámok H5 s bezpečnostnou rozetou a otočnou západkou
•	Zatváracie plechy z ušľachtilej ocele
•	trojdimenzionálne nastaviteľné hliníkové závesy (3D závesy)
•	Vnútorná kľučka „Rondo“ s cylindrickou rozetou  

vo farbe RAL 9016 M (matná)
•	Vonkajšie madlo, pozri príslušný motív
•	3‑jité tepelné ochranné sklo; vonkajšia a vnútorná tabuľa vždy 8 mm, 

vrstvené bezpečnostné sklo číre, vložená tabuľa – pozri príslušný motív

Motív 189 (min. 850 × 2022 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 615
•	Výrez na sklo cca  80 × 1640 mm
•	Float 4 mm, matované  

so 7 čírymi, 20 mm vysokými, 
vodorovnými pásmi

Motív 501 (min. 850 × 1932 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 500
•	Výrez na sklo 4 × 

cca 160 × 331 mm
•	Satinato 4 mm

Motív 502 (min. 870 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 500
•	Výrez na sklo 5 × 

cca 320 × 160 mm
•	Satinato 4 mm

Motív 503 (min. 850 × 1932 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 500
•	Výrez na sklo cca 160 × 1550 mm
•	Float 4 mm, matované  

so 7 čírymi, 10 mm vysokými, 
vodorovnými pásmi

Motív 504 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 500
•	Výrez na sklo cca 248 × 1450 mm
•	Float 4 mm, matované  

s 5 čírymi, 10 mm vysokými, 
vodorovnými pásmi

Motív 505 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 500
•	Výrez na sklo cca 227 × 1392 mm
•	Float 4 mm, matované  

so 4 čírymi, 10 mm vysokými, 
vodorovnými pásmi

Motív 860 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2323,-

Akciová farba 2323,-

•	Madlo Hoe 700
•	zatvorené krídlo dverí

Motív 862 (min. 960 × 2000 mm)

RAL 9016 (matná) 2323,-

Akciová farba 2323,-

•	Madlo Hoe 620
•	zatvorené krídlo dverí s drážkami, 

šírka drážky 5 mm

Motív 867 (min. 960 × 2000 mm)

RAL 9016 (matná) 2399,-

Akciová farba 2399,-

•	Madlo Hoe 620
•	Výrez na sklo cca 248 × 1450 mm
•	Float 4 mm, matované  

so 7 čírymi, 10 mm vysokými, 
vodorovnými pásmi

•	Krídlo dverí s drážkami,  
šírka drážky 5 mm

Motív 871 (min. 960 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2323,-

Akciová farba 2323,-

•	Madlo Hoe 620
•	zatvorené krídlo dverí s drážkami, 

šírka drážky 5 mm

Motív 872 (min. 960 × 1910 mm)

RAL 9016 (matná) 2323,-

Akciová farba 2323,-

•	Madlo Hoe 620
•	zatvorené krídlo dverí s drážkami, 

šírka drážky 5 mm

6 Akciových farieb

Zvonku farebné, vnútri biele RAL 9016 M
Domové dvere Hörmann v 6 akciových farbách sú na vonkajšej strane s náterom v akciovej farbe a na vnútornej strane sériovo v bielej farbe 
RAL 9016 M (matná).

Hörmann farebný odtieň 
CH 703 antracitová farba
(jemná štruktúra)

Hörmann farebný odtieň 
CH 607 gaštanová farba
(jemná štruktúra)

RAL 7016 antracitovo sivá
(matná alebo jemná štruktúra)

RAL 7030 kamenná sivá
(jemná štruktúra)

RAL 9007 sivý hliník 
(jemná štruktúra)

Vyobrazené farby nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL.

HörMAnn 

AkciA 2015 – doMové dvere

Tento cenník je platný od 01.03.2015  

do 30.06.2015
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Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Akcia 2015 – domové dvere

dodatočné vybavenie pre 1‑krídlové domové dvere ThermoSafe s hliníkovým krídlom dverí

dodatočné vybavenie €

Vnútorná kľučka Caro alebo Okto z ušľachtilej ocele za kus 66,-

Vnútorná kľučka Rondo z ušľachtilej ocele za kus 43,-

Bezpečnostná rozeta zvonku z ušľachtilej ocele  
(štandard pri dverách s akciovou farbou) za kus bez 

príplatku

Hlavica cylindra s 5 kľúčmi za kus 36,-

Horný zatvárač dverí HDC 35 v RAL 9016 M (matná) (voľný) za kus 114,-

Zaistenie pre HDC 35 (zaisťovacia jednotka) za kus 85,-

3. záves v RAL 9016 M (matná) za kus 36,-

Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou, 6 – 12 V 
(zabudovaný) za kus 78,-

Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou  
a so spätným hlásením, 6 – 12 V (zabudovaný) za kus 102,-

Zmena madla pre motívy s madlom na úroveň motívu
pre madlá Hoe 500, Hoe 615, Hoe 620, Hoe 700, ako aj Hoe 710 
(toto madlo je prispôsobené výške krídla dverí)

za dvere bez 
príplatku

Zámky €

Zámok S5 automatika (nie je možný elektrický otvárač dverí) za kus bez 
príplatku

Zámok S5 Comfort s káblovým prechodom za kus 363,-

Zámok S5 Smart s káblovým prechodom,  
pripravené pre aplikáciu Hörmann  
(potrebná Gateway, bez ručného vysielača)

za kus 609,-

Ručný vysielač HS 5 BS v čiernej farbe (výr. č. 436752) za kus 49,-

Zámok S5 Scan s čítačkou odtlačkov prstov vo dverách,  
s káblovým prechodom za kus 861,-

Zámok S5 Code s kódovacím spínačom vo dverách,  
s káblovým prechodom za kus 861,-

rozširovacie profily (voľné) €

Rozširovací profil, 25 mm RAL 9016 M (matné) / akciové farby za bm 26,-

Rozširovací profil, 50 mm RAL 9016 M (matné) / akciové farby za bm 30,-

Rozširovací profil, 100 mm RAL 9016 M (matné) / akciové farby za bm 60,-

Rozširovací profil, 150 mm RAL 9016 M (matné) / akciové farby za bm 101,-

nadmerné veľkosti (Možné iba s blokovacími zámkami so západkou, zámkami S!) €

Nadmerná veľkosť so 70‑kovým rámom  
do 1250 × 2350 mm príplatok za dvere 372,-

Nadmerná veľkosť so 110‑kovým rámom  
do 1330 × 2390 mm príplatok za dvere 372,-

Striešky €

Strieška model 105
Profily z ušľachtilej ocele,  
zastrešenie z polyakrylu 10 mm

1600 × 900 mm za kus 1249,-

2000 × 1000 mm za kus 1829,-

Odkvapový žľab pre striešku model 105 za kus 380,-

Podlahové pripojenia €

Profil podlahového odstupu BPK‑50 (voľný) za bm 18,-

Vyrovnávací podlahový profil APN‑80 (voľný) zvonku za bm 32,-

Vyrovnávací podlahový profil APN‑80 (voľný) vnútri za bm 32,-

Vyrovnávací podlahový profil AP‑R (voľný) zvonku za bm 25,-

Vyrovnávací podlahový profil AP‑R (voľný) vnútri za bm 25,-

vyhotovenia rámu €

110‑kový rám za bm bez 
príplatku

Reno 5 – renovačná zárubňa za bm bez 
príplatku

Reno 6 – renovačná zárubňa za bm bez 
príplatku

Krycí profil rámu vo farbe dverí  
pre Reno 6 pri montáži pred ostenie za bm 112,-

Bočné diely a nadsvetlíky pre profilové konštrukcie

Trojité tepelné ochranné sklo
Dodanie vždy v debni (bez príplatku).

Štruktúra skiel
•	Vonkajšia a vnútorná tabuľa vždy 8 mm,  

vrstvené bezpečnostné sklo číre
•	Vložená tabuľa

Vložená tabuľa MG A
pre motívy 189, 503, 504, 505 862, 867, 871, 872

Vložená tabuľa
PG 1
•	Float

Vložená tabuľa
PG 2
•	Chinchilla biela
•	Madras Silk
•	Mastercarré
•	Ornament 504
•	Ornament 553
•	Satinato

Vložená tabuľa
PG 3
•	Float matované
•	Micrograin
•	Pave biele
•	Reflo

Bočné diely pre profilové konštrukcie €
Objednávacie 

rozmery
RAM do (mm)

RAL 9016 M / akciové farby
Cenové skupiny so sklom

Šírka × Výška PG 1 PG 2 PG 3 MG A

400 × 2250 695,- 761,- 823,- 1168,-

× 2500 741,- 815,- 884,- 1221,-

600 × 2250 827,- 927,- 1019,- 1271,-

× 2500 887,- 998,- 1101,- 1326,-

800 × 2250 958,- 1092,- 1215,- 1585,-

× 2500 1032,- 1180,- 1317,- 1646,-

1000 × 2250 1091,- 1258,- 1411,- 1777,-

× 2500 1177,- 1362,- 1533,- 1841,-

1200 × 2250 1224,- 1424,- 1608,- 1968,-

× 2500 1323,- 1544,- 1749,- 2035,-

nadsvetlíky pre profilové konštrukcie €
Objednávacie 

rozmery
RAM do (mm)

RAL 9016 M / akciové farby
Cenové skupiny so sklom

Šírka × Výška PG 1 PG 2 PG 3

1000 × 400 418,- 448,- 475,-

× 600 487,- 532,- 573,-

× 800 553,- 613,- 667,-

1250 × 400 465,- 502,- 536,-

× 600 547,- 602,- 653,-

× 800 625,- 699,- 768,-

1400 × 400 492,- 534,- 572,-

× 600 581,- 643,- 701,-

× 800 670,- 753,- 829,-

1600 × 400 530,- 577,- 621,-

× 600 628,- 699,- 765,-

× 800 726,- 821,- 909,-

1850 × 400 575,- 630,- 680,-

× 600 687,- 769,- 845,-

× 800 798,- 908,- 1009,-

Priečka deliaca sklo 100 mm alebo 150 mm €

pre bočné diely (max. 1 × zvislo) na priečľu 155,-

HörMAnn 
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