Jūsu māja ir drošās rokās
Vārti un durvis
no Eiropas ražotāja
Nr. 1 par īpaši
izdevīgu cenu

Laika gaitā pierādīta kvalitāte

Mājas ārdurvis
bez sāna daļas

no

1295 €*

Garāžas vārti
no

495 €*

Mūsu īpašais piedāvājums Jūsu mājai
Garāžas vārti
no

Garāžas sekciju vārti
RenoMatic light 2018
M-rievojums

Garāžas vārti savstarpēji saskaņoti
ar piedziņu

• Ar divsienu izolāciju, 42 mm biezas
sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes
stabilitāti un klusu vārtu darbību
• Ārpusē virsma ar koka faktūru Woodgrain 3 krāsu toņos vai pret UV
stariem noturīga virsma Decocolor ar 3 veidu dekoratīvām apdarēm,
iekšpuse cinkota, pārklāta ar laku
• Optimāla kārbas ilgtermiņa aizsardzība, pateicoties plastmasas
kārbas pamatnei, kas novērš korozijas rašanos

Akcijas
izmēri

495 €*

Manuāla vadība, Ar ProLift
izmantojot
piedziņu
rokturi

Garāžas sekciju vārtu piedziņa
• Tikai pie Hörmann: pateicoties automātiskajam vārtu
aizslēgšanas mehānismam piedziņas sliedē, vārti ir aizsargāti
pret uzlaušanu
• Piedziņa ProMatic ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu

Ar ProMatic
piedziņu

2500 × 2125 mm

495 €*

720 €*

765 €*

2500 × 2250 mm

505 €*

750 €*

795 €*

2500 × 2500 mm

535 €*

830 €*

875 €*

2750 × 2125 mm

580 €*

795 €*

845 €*

2750 × 2250 mm

585 €*

830 €*

875 €*

2750 × 2500 mm

625 €*

920 €*

965 €*

3000 × 2125 mm

625 €*

850 €*

895 €*

3000 × 2250 mm

630 €*

875 €*

920 €*

3000 × 2500 mm

675 €*

970 €*

1015 €*

3000 × 3000 mm

660 €*

955 €*

995 €*

4000 × 2500 mm

795 €*

1040 €*

1085 €*

5000 × 2125 mm

890 €*

1115 €*

1160 €*

5000 × 2250 mm

895 €*

1120 €*

1165 €*

5000 × 2500 mm

915 €*

1150 €*

1295 €**

Garāžas sekciju vārtu piedziņa
ProLift 700

Garāžas sekciju vārtu piedziņa
ProMatic

• Divas pievilcīgas formas
2 kanālu tālvadības pultis
ar hromētu atslēgu gredzena
turētāju

• 4 kanālu tālvadības pults
HSE 4 BS melnas krāsas
struktūra, matēta, ar cilpu
atslēgas piekaram

** Tikai ar SupraMatic E 3 piedziņu
Baltā krāsā RAL 9016
Woodgrain

Antracīta pelēkā krāsā RAL 7016
Woodgrain

Brūnā krāsā RAL 8028
Woodgrain

Zelta Ozols
Decocolor

Tumšais Ozols
Decocolor

Nakts ozols
Decocolor

Ražots Vācijā

Mājas ārdurvis
bez sāna daļas

1295 €*

no

725 €*

Mājas ārdurvis Thermo65 no tērauda / alumīnija

Mājas ārdurvis Thermo46 TPS 010

• Iekšpusē un ārpusē ar virsmu vienā līmenī
saplūstoša durvju vērtne bez redzama vērtnes
profila
• Termiski atdalīta, 65 mm bieza tērauda durvju
vērtne ar cieto PU putu pildījumu
• Termiski atdalīta 80 mm noapaļota stila alumīnija
kārba ar taisnstūrveida izpildījumu
• 3 akcijas krāsu toņi vai 3 Decograin akcijas
dekoratīvo elementu virsmas uz ārējās un iekšējās
virsmas
• Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret
Motīvs 700A
Motīvs 750F
ielaušanos
3
krāsu
toņos
3 krāsu toņos
• Augsta siltumizolācija ar siltumcaurlaidības
3 dekoratīvo elementu
3 dekoratīvo elementu
koeficientu līdz 0,87 W/(m²∙K)***
virsmas
virsmas
• Akcijas izmēri līdz 1250 × 2250 mm
• Pēc izvēles ar sānu daļām
Skaists rokturis padara durvis vizuāli
pievilcīgākas: izvēlieties Jūsu vēlmēm
atbilstošu rokturi

• Termiski atdalīta, 46 mm bieza tērauda durvju
vērtne ar cieto PU putu pildījumu
• 60 mm termiski atdalīta noapaļota stila alumīnija
kārba ar taisnstūrveida izpildījumu
• Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret
ielaušanos
• Laba siltumizolācija ar siltumcaurlaidības
koeficientu = 1,2 W/(m²∙K)***
• Pieejamas 3 krāsu toņos vai ar Decograin virsmu,
ar 3 veidu dekoratīvajiem elementiem uz durvju
iekšējās un ārējās virsmas
• Pēc izvēles piegādājam ar actiņu
• Izgatavotas pēc precīziem izmēriem,
maksimālais platums 1250 mm, maksimālais
augstums 2250 mm

Durvju roktura
garnitūra ES 0

Augsnes brūnā
krāsā RAL 8028
1360 €*

Antracīta pelēkā
krāsā RAL 7016
1360 €*

3 veidu akcijas
dekoratīvo elementu
virsmas
Norāde: Decocolor un
Decograin virsmas
savstarpēji vizuāli
atšķiras.

Augsnes brūnā
krāsā
RAL 8028
725 €*

Antracīta pelēkā
krāsā
RAL 7016
725 €*

Decograin
Titan Metallic CH 703
905 €*

Decograin
Zelta Ozols
905 €*

Decograin
Tumšais Ozols
905 €*

Nerūsējošais tērauds
HB 38-2

3 akcijas krāsu toņi

Augstas izturības baltā
krāsā RAL 9016
1295 €*

Augstas izturības
baltā krāsā
RAL 9016
725 €*

Skaists rokturis padara durvis vizuāli
pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas atbilst
visām Jūsu vēlmēm

Kombinētais durvju
rokturis ES 0
ar rokturpogu
Decograin
Titan Metallic CH 703
1445 €*

Decograin
Zelta Ozols
1445 €*

Decograin
Tumšais Ozols
1445 €*

Durvju roktura
garnitūra
ES 0

Attēlos redzamās krāsas un virsmas nav saistošas. Visas norādes par krāsām saskaņā ar RAL krāsu paleti. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenas.
* Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem vai izstrādājumiem bez uzmērīšanas un montāžas, ieskaitot 21% PVN. Spēkā līdz 31.12.2018.
** Tikai ar SupraMatic E 3 piedziņu
*** Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība motīvam 010 ar izmēriem 1230 × 2180 mm

no

Mājas ārdurvis
Thermo46 TPS 010

Perfekts komforta un dizaina apvienojums

DURVIS
APKURES TELPAI
no

izturība vism
uns
az
Ug

Vācu ugunsdrošās durvis T30 "H8-5"
Hörmann ugunsdrošās durvis T30 Jūsu apkures
telpai vai garāžai!

285 €

• Pilnībā nokomplektēta furnitūra
• Var būt uzstādītas ar slieksni vai bez tā
• Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai
atsperes eņģei
• Cinkotas, RAL 9002
• Paredzēts uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
• Īpaši piemērotas apkures telpām
• Kā durvis uz garāžu
• Akcijas izmēri ailām 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

*

30

m in ū

t e s ( EI2

30

)

Ar divpusēju plāno falci, slēptais ugunsnoturības
blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums,
Iekaļamā slēdzene, divas drošības tapas.
Komplektā ietilpst arī nerūsējošā tērauda rokturis
un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.

Mēs piedāvājam 5 gadu garantiju teritorijas vārtu piedziņām

Piedziņa
RotaMatic 2

Piedziņa
LineaMatic

465 €*

615 €*

Bīdāmo vārtu automātika LineaMatic
bīdāmajiem vārtiem platumā līdz 6000 mm kopā
ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

Veramo vārtu automātika RotaMatic 2
veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un vērtnes platumu līdz
2500 mm kopā ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

• Piedziņa bīdāmajiem vārtiem ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu
un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
• Maks. vārtu augstums 2000 mm un maks. vārtu platums 6000 mm
• Maks. vērtnes svars līdz 300 kg
• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
• Iestatāms spēka ierobežotājs
• Vārtu daļēja atvēršana cilvēku ieiešanai / iziešanai
• Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

• Īpaši izturīga elektromehāniskā veramo vārtu piedziņa ar modernu
BiSecur tālvadības sistēmu un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
• Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu augstumu līdz
2000 mm un maks. vārtu vērtnes platumu līdz 2500 mm
• Maks. vērtnes svars līdz 220 kg
• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
• Iestatāms spēka ierobežotājs
• Vienas vārtu vērtnes atvēršana
ieiešanai / iziešanai
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Mēs piedāvājam Jums plašu pakalpojumu klāstu!

Pēcgarantijas
apkope

Profesionāļu
konsultācijas

www.hormann.lv
Attēlos redzamās krāsas un virsmas nav saistošas. Visas norādes par krāsām saskaņā ar RAL krāsu paleti. Paturam tiesības veikt izmaiņas mainīt cenas.
* Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem vai izstrādajumiem bez uzmērīšanas un montāžas, ieskaitot 21% PVN. Spēkā līdz 31.12.2018.

Uzmērīšana

Kvalitatīva
uzstādīšana

info@hormann.lv

