11 motívov dverí od 2323 €**
6 akciových farieb bez navýšenia ceny
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Akcia 2015 na domové dvere
ThermoSafe
Elegantný dizajn, vysoká bezpečnosť, veľmi dobrá tepelná izolácia
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Exluzívne ponuky v osvedčenej
kvalite Hörmann
S akciou pre rok 2015 na domové dvere
ThermoSafe Vám poskytujeme kvalitu
Hörmann za výhodnú akciovú cenu.
Od 1.3.2015 až do 31.12.2015 profitujete
z našich atraktívnych akciových ponúk.
S domovými dverami ThermoSafe ušetríte
nielen cennú energiu, ale tiež chránite Váš
domov pred hlukom a minimálnym rizikom
vlámania. Pretože tieto hliníkové domové
dvere presviedčajú veľmi dobrou tepelnou
izoláciou a kvalitným bezpečnostným
vybavením. Ani po optickej stránke nenechajú
dvere ThermoSafe otvorené žiadne želania.
Počas akcie na domové dvere máte na výber
spomedzi 11 motívov dverí v bielej farbe
alebo v 6 akciových farbách.
Objavte na nasledujúcich stranách všetky
výhody akcie na domové dvere ThermoSafe
a Váš obľúbený motív.

Motív 860
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, jemná štruktúra s bočnými dielmi
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11 akciových dverí, 6 akciových farieb, veľa výhod
Tu nájdete Vaše nové domové dvere – a ušetríte pri tom

Užívajte si všetky výhody akcie pre rok 2015
na domové dvere Hörmann ThermoSafe:
• Vyberte si z 11 hliníkových domových dverí
s top aktuálnym vzhľadom Vášho obľúbeného
motívu.
• Vaše nové domové dvere Vám dodáme presne
na mieru (do veľkosti 1250 mm × 2250 mm,
nadmerné veľkosti do 1250 mm × 2350 mm
za príplatok).
• Bezpečnostné vybavenie brániace vlámaniu
chráni Vás a Vašu rodinu.
• Sériovo obdržíte všetky akciové modely
v bielej farbe (RAL 9016, matná) alebo
bez navýšenia ceny v 6 atraktívnych akciových
farbách na vonkajšej strane.
• Všetky vyobrazené madlá obdržíte
bez navýšenia ceny aj pre všetky ostatné
motívy dverí.

Preto sú hliníkové dvere
dobrým rozhodnutím
Rýchlo spozorujete: hliníkové dvere predstihujú
drevené a plastové dvere v mnohých bodoch:
•
•
•
•
•

vysoká protihluková ochrana
vysoká tepelná izolácia
vysoká bezpečnosť
vysoká stabilita
bez ďalšieho natierania; hliníkové dvere
vyzerajú aj po rokoch ako nové.

Viac ako 40 nových motívov dverí

Všetky motívy dverí bez presklenia
vo farbe RAL 9016, biela, matná

Hodnota
UD do

0,47
W/(m²·K)

Hliníkové domové dvere
Elegantný dizajn, špičková tepelná izolácia

Ďalšie atraktívne motívy domových dverí
v mnohých farebných variantoch
a s individuálnym vybavením nájdete
v prospekte „Hliníkové domové dvere“.

** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH platné do 31.12.2015
Vyobrazené farby a povrchy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne
záväzné. Opisy a obrázky, údaje o rozsahu dodávky, vybavení a farebnom
odtieni zodpovedajú času tlače. Zmeny a omyly vyhradené. Konkrétne vybavenie
dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann so zreteľom na práve aktuálny cenník.
Chránené autorským právom. Dotlač, aj čiastočná, len s našim súhlasom.
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Farebný odtieň Hörmann CH 703, jemná štruktúra

Farebný odtieň Hörmann CH 607, jemná štruktúra

RAL 9007, sivý hliník, jemná štruktúra

RAL 7030, kamenná sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, matná

Všetky motívy dverí s presklením
vo farbe RAL 9016, biela, matná

**
€
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Všetky motívy dverí
v 6 akciových farbách
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S bohatou výbavou pre dobrý pocit

Vysoká tepelná izolácia pre nízku spotrebu energie

Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý Vám pripravia domové dvere ThermoSafe.
Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí s vnútri umiestneným
profilom krídla spĺňa najvyššie požiadavky na stvárnenie. Pohľad zvnútra najlepšie
harmonizuje s vnútornými dverami obytného priestoru Vášho domu.

• celoplošný vzhľad krídla dverí na vonkajšej
a vnútornej strane
• vnútorný náhľad najlepšie harmonizuje
s Vašimi vnútornými dverami obytných priestorov
• žiadny nepekný profil neruší vysoko hodnotný
vzhľad dverí
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Rušivý vzhľad kvôli viditeľnému profilu
krídla pri dverách iného výrobcu

Prekontrolujte možnosti podpory banky KFW

Pokiaľ ide o tepelnú izoláciu nastavujú dvere ThermoSafe
novú latku. S vynikajúcimi izolačnými hodnotami
a 3-násobným tepelne izolačným presklením spĺňajú
všetky požiadavky nariadenia EnEV 2014. Konštrukcia
dverí je mimoriadne vhodná predovšetkým pre montáž
bez premosťovania tepla a presviedča mnohými výhodami:

• celoplošné, termicky oddelené,
73 mm hliníkové krídlo dverí
s výplňou PU tvrdenou penou
a s vnútri umiestneným profilom
krídla pre vysokú tepelnú izoláciu
• termicky oddelený, 80 mm hliníkový
rám dverí s výplňou PU tvrdenou penou
zabraňuje oroseniu na ráme dverí
• 3-násobná tesniaca úroveň
s tesnením po celom obvode
pre vysokú vzduchotesnosť
• 3-násobné presklenie s obojstranným,
8 mm bezpečnostným sklom

Mimoriadne vysoká tepelná izolácia

Hodnota UD až do
0,8 W/(m²·K)
Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí 1250 × 2200 mm
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Inovatívna technika, ktorú je možné vidieť
Sériovo pri domových dverách ThermoSafe

3D závesy
Prostredníctvom tvarovo pekných,
trojdimenzionálnych závesov je možné domové
dvere ThermoSafe variabilne nastavovať.
Tak sú vaše domové dvere optimálne utesnené
a zapadajú ľahko a bezpečne do zámku.

Profilový cylinder chránený
proti manipulácii
Profilový cylinder je vybavený ochranou proti
navŕtaniu. Okrem toho poskytuje funkciu pre
prípad núdze a nebezpečenstva, to znamená,
že ho je možné zamknúť aj vtedy, keď je zvnútra
zastrčený kľúč. Uzatvárací cylinder chránený
proti manipulácii je certifikovaný podľa normy
DIN 18252 / DIN EN 1303 a dodáva sa vrátane
5 kľúčov.

Hliníková vnútorná kľučka
Domové dvere ThermoSafe sú sériovo vybavené
vnútornou kľučkou Rondo s pekným tvarom,
sériovo lakovanou bielym vypaľovacím lakom.

Zatváracie plechy
z ušľachtilej ocele
Zatváracie plechy umožňujú komfortné nastavenie
dverí, takže Vaše dvere budú optimálne zapadať
do zámku a bezpečne sa zatvárať.

Hliníková vnútorná kľučka
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Zatváracie plechy z ušľachtilej ocele

Bezpečnostná rozeta osadená zvonku

5-násobný bezpečnostný
zámok H5 a bezpečnostný čap
na strane závesov
Pri zamykaní sa 3 oceľové otočné západky
s 2 dodatočnými blokovacími čapmi otočia
do zatváracích plechov z ušľachtilej ocele.
Otočné západky sťažujú roztiahnutie,
resp. vypáčenie dverí.

Bezpečnostná rozeta
osadená zvonku
Patentovaná vonkajšia rozeta chráni profilový
cylinder dodatočne proti vyvŕtaniu a rozlomeniu.
Sériovo v bielej farbe, RAL 9016, resp. vo vyhotovení
ušľachtilá oceľ pri farebných dverách.

Bezpečnostné sklo na vonkajšej
a vnútornej strane
Ochrana proti úrazu a proti vlámaniu postupujú:
pri možnom vlámaní sa úlomky skla viažu
a ostávajú priľnuté na vo vnútri ležiacej fólii, takže
sa minimalizuje nebezpečenstvo poranenia. 8 mm
hrubé vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) okrem
toho poskytuje vyššiu ochranu proti vlámaniu,
pretože sa sťaží nepovolené prestrčenie.

Bezpečnostné čapy

Bezpečnostné sklo na vonkajšej
a vnútornej strane

5-násobný bezpečnostný zámok H5
s manžetou zámku z ušľachtilej ocele
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Príchod domov je tak radosťou

Prvky presklenia pre moderný architektonický štýl
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Motív 502
vo farbe RAL 7016, antracitovo sivá, matná, s bočným dielom a nadsvetlíkom

Motív 501

Motív 502

(obrázok vo farbe RAL 9016, biela, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo
Satinato, trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*

(obrázok vo farebnom odtieni Hörmann CH 607,
jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo
Satinato, trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*

2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Pustite svetlo do Vášho domova

Motívy s elegantnými sklenenými prvkami

Motív 503
(obrázok vo farbe RAL 9016, biela, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi,
priečnymi pásmi, (široké 10 mm), trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*
2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)
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Motív 503

Motív 503

(obrázok vo farebnom odtieni Hörmann CH 703,
jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float
matované so 7 čírymi, priečnymi pásmi, (široké 10 mm),
trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*

(obrázok vo farbe RAL 9007, sivý hliník,
jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float
matované so 7 čírymi, priečnymi pásmi, (široké 10 mm),
trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*

2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Nadčasové a elegantné

Modely dverí s decentným vzhľadom

Motív 860
(obrázok vo farbe RAL 9016, biela, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700
Hodnota U D až do 0,8 W/(m²·K)*
2323 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)
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Na požiadanie obdržíte všetky akciové motívy
s madlom HOE 710 bez navýšenia ceny

Motív 860
(obrázok vo farbe RAL 7016, antracitovo sivá, jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710
Hodnota U D až do 0,8 W/(m²·K)*
2323 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Potešenie z dverí pre celú rodinu
Moderné motívy, ktoré sa páčia všetkým
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Motív 504
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, jemná štruktúra

Motív 504
(obrázok vo farbe RAL 7030, kamenná sivá, jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi,
priečnymi pásmi, (široké 10 mm), trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*
2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Urobte z Vášho vstupu do domu lákavý pútač
Zosúladené s prvkami architektonického štýlu

Motív 505
(obrázok vo farbe RAL 7016, antracitovo sivá, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 4 čírymi,
priečnymi pásmi, (široké 10 mm), trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*
2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)
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Motív 189
(obrázok vo farbe RAL 9016, biela, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi,
priečnymi pásmi (vysoké 20 mm), trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*
2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Dvere a brána v partnerskom vzhľade
Pre štýlový vstup do domu
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Motív 862
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, jemná štruktúra s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

Motívy s drážkami 862, 867 a 871 optimálne harmonizujú
so sekcionálnymi garážovými bránami s prelisom M, resp. L

Motív 862

Motív 871

(obrázok vo farbe RAL 9016, biela, matná)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm
Hodnota U D až do 0,8 W/(m²·K)*

(obrázok vo farbe RAL 7016, antracitovo sivá,
jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, šírka drážky 5 mm
Hodnota U D až do 0,8 W/(m²·K)*

2323 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

2323 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015

21

Harmonické kombinácie

Vytvorte osobitý šarm Vášho domova

Motív 867
(obrázok vo farbe RAL 9007, sivý hliník, jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm, dizajnové sklo Float matované
so 7 čírymi, priečnymi pásmi (široké 5 mm), trojité tepelné ochranné sklo
Hodnota U D až do 0,9 W/(m²·K)*
2399 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)

22

Motív 872
(obrázok vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, jemná štruktúra)
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm
Hodnota U D až do 0,8 W/(m²·K)*
2323 €** nezáväzné odporúčanie ceny ako na obrázku (bez bočných dielov)

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015
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Dobre premyslené: striešky Hörmann
Pekný vzhľad a ochrana v každom počasí

Model 105
Strieška z ušľachtilej ocele,
vrátane akrylového skla
1600 × 900 mm
iba

1249 €**

2000 × 1000 mm
iba
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1829 €**

Úplne podľa Vašich želaní

Stvárnite Vaše domové dvere ešte atraktívnejšie

6 akciových farieb
Domové dvere Hörmann ponúkané v akcii na domové dvere obdržíte aj bez navýšenia ceny v šiestich farbách na vonkajšej
strane. Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe (RAL 9016, matná). Vyhľadajte si presne takú vonkajšiu farbu
pre Vaše nové domové dvere, ktorá sa najlepšie hodí k Vášmu domovu.

Farebný odtieň Hörmann CH 703, jemná
štruktúra

Farebný odtieň Hörmann CH 607, jemná
štruktúra

RAL 9007, sivý hliník, jemná štruktúra

RAL 7030, kamenná sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, matná

Vytváranie atraktívnych vstupov – s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi
Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne stvárniť každé akciové domové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi.
Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás bude tešiť po dlhú dobu.

Domové dvere s bočným dielom

Domové dvere s dvoma
bočnými dielmi

Domové dvere
s nadsvetlíkom

Domové dvere s 2 bočnými dielmi
a nadsvetlíkom

max. rozmer systému: 2600 × 2850 mm
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S istotou dobre vybavený

Varianty automatických zámkov pre vyššiu bezpečnosť a komfort

Elektrický otvárač
Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere
otvárať jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež
môžete, napríklad cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie
domových dverí potom stačí ľahký tlak zvonku. Elektrický otvárač
obdržíte ako voliteľné vybavenie pre štandardný zámok H5.
Navýšenie ceny 78 €**, nezáväzné odporúčanie ceny

Automatický zámok S5 Automatik
Blokovací zámok so západkou s mechanickým samočinným
blokovaním obdržíte voliteľne bez navýšenia ceny pre Vaše domové
dvere ThermoSafe: ak dvere zapadnú do zámku, automaticky sa
vysunú 4 západky a bezpečne uzatvoria domové dvere. Dodatočne je
možné dvere zabezpečiť pomocou ďalšej západky nad zámkom.

Automatický zámok S5 Comfort
Pri zámku S5 Comfort sa domové dvere automaticky blokujú ako pri
S5 Automatik prostredníctvom západky. Dodatočný elektromotor
umožňuje odblokovanie dverí prostredníctvom externých ovládacích
prvkov, ako napr. sken prstu, kódovací spínač alebo ručný vysielač
(pozri pravú stranu).
Automatický zámok S5 Comfort je predpripravený na pripojenie
na tlačidlo, resp. existujúcu domovú telefónnu stanicu. Takto môžete
pohodlne stlačením tlačidla otvoriť Vaše domové dvere napr. z horného
poschodia. Tým sa tento variant hodí aj pre domy pre viac rodín.
Navýšenie ceny 363 €**, nezáväzné odporúčanie ceny

S5 Comfort – otvorenie dverí stlačením tlačidla
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Postupne vyšší komfort ovládania
Automatický zámok S5 Comfort obdržíte aj v ďalších komfortných
vybaveniach, pomocou ktorých môžete Vaše domové dvere pohodlne
odblokovať prostredníctvom odtlačku prsta, zadaním kódu alebo
rádiovým signálom. Domové dvere môžete samozrejme aj naďalej
otvárať pomocou kľúča.

Automatický zámok S5 Scan
Otvorte si domové dvere Vašim odtlačkom prsta.
Skener prstov rozpozná až 100 odtlačkov prstov a môže
sa naučiť jednoducho bez počítača.

S5 Scan – otvorenie dverí pomocou Vášho odtlačku prsta

861 €** nezáväzné odporúčanie ceny

Automatický zámok S5 Code
Zadajte jednoducho Váš osobný bezpečnostný kód a otvorte
si tak Vaše domové dvere zvonku.
861 €** nezáväzné odporúčanie ceny

Automatický zámok S5 Smart
Vaše domové dvere otvoríte pohodlne a bezpečne pomocou ručného
vysielača (voliteľne) alebo prostredníctvom aplikácie BiSecur App*.
Novo vyvinutý a extrémne bezpečný rádiový systém BiSecur Vám
zaručuje, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový
signál. Okrem toho môžete aj prostredníctvom voliteľného ručného
vysielača HS 5 BS alebo aplikácie BiSecur App* prekontrolovať,
či sú Vaše domové dvere zamknuté.

S5 Code – otvorenie dverí zadaním kódu

609 €** nezáväzné odporúčanie ceny

S5 Smart – otvorenie dverí prostredníctvom rádiového signálu BiSecur
(obrázok zobrazuje kombináciu s automatickým zámkom S5 Code)

Ručný vysielač HS 5 BS,
čierny, vysoko lesklý
s chrómovými uzávermi

TIP:

49 €** nezáväzné
odporúčanie ceny

Automatické zámky S5 / S5 Scan / S5 Code / S5 Smart sú testované
a certifikované zväzom VDS. To znamená: samoblokovacie domové
dvere sa v prípade vlámania považujú za uzamknuté a Vaše nároky
voči Vášmu poisteniu domácnosti ostávajú zachované.
* potrebná voliteľná brána BiSecur Gateway
** Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20% DPH platné do 31.12.2015

Pomocou aplikácie BiSecur App* môžete pohodlne zisťovať,
či sú Vaše domové dvere zamknuté.
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Genk NV, Belgicko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané

POHONY

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi
výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou

PRIEMYSELNÉ BRÁNY
NAKLADACIA TECHNIKA
DVERE

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

ZÁRUBNE
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v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom

www.hoermann.com

sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho

Partner slovenského futbalu

