
Mājas ārdurvis  
bez sānu daļām

Garāžas sekciju vārti RenoMatic light 2015 
M rievojums

• Dubultsienu EPU vārti nodrošina vislabāko izolāciju. Bez tam 42/20 mm biezās 
sekcijas nodrošina augstākās pakāpes stabilitāti un klusinātu vārtu darbību

• Virsmas: Woodgrain RAL 9016 baltā krāsā, RAL 8028 brūnā krāsā,  
RAL 7016 antracīta pelēkā krāsā

• Kārbas plastmasas pamatne novērš korozijas rašanos. Tikai tādējādi var tikt 
nodrošināta ilglaicīga aizsardzība

• cenas ieskaitot 21 % PVN

Automātika ProMatic 

• Tikai pie Hörmann: Ja vārti ir aizvērti, tie automātiski ir aizslēgti 
un tādējādi efektīvi aizsargāti pret izcelšanu

• ProMatic ar divvirzienu radiosistēmu BiSecur, ar vārtu papildu 
atvēršanu garāžas ventilācijai

• 2 taustiņu tālvadības pults HSE 2 BS (melnas krāsas struktūra)

Brūnā krāsā RAL 8028
Woodgrain no 440 €*

Antracīta pelēkā krāsā RAL 7016
Woodgrain no 440 €*

Baltā krāsā RAL 9016
Woodgrain no 440 €*

Akcijas izmēri Ar rokturu furnitūru Ar automātiku ProMatic

2500 × 2125 mm 440 € 670 €
2500 × 2250 mm 445 € 695 €
2750 × 2125 mm 515 € 745 €
2750 × 2250 mm 520 € 770 €
3000 × 2125 mm 560 € 790 €
3000 × 2250 mm 565 € 815 €
5000 × 2125 mm 800 € 1030 €
5000 × 2250 mm 805 € 1055 €

2 taustiņu tālvadības 
pults 

Jūsu mājai - tikai tas labākais!

Made in Germany 

www.hormann.lv

Garāžas sekciju vārti 
RenoMatic light 2015  
ar rokturu furnitūru 

 no 440 €*1145 €*

Izvēlies savam mājoklim 
labāko: 
Hörmann garāžas vārti un mājas ārdurvis 



Made in Germany 

Garāžas sekciju vārti
RenoMatic 2015  

ar rokturu furnitūru 

Garāžas sekciju vārti RenoMatic 2015
L rievojums

• Dubultsienu EPU vārti nodrošina vislabāko izolāciju. Bez tam 42/20 mm 
biezās sekcijas nodrošina augstākās pakāpes stabilitāti un klusinātu 
vārtu darbību

• Kārbas plastmasas pamatne novērš korozijas rašanos. Tikai tādējādi 
var tikt nodrošināta ilglaicīga aizsardzība

Automātika ProMatic 

• Tikai pie Hörmann: Ja vārti ir aizvērti, tie automātiski ir aizslēgti un 
tādējādi efektīvi aizsargāti pret izcelšanu.

• ProMatic piedziņa ar divvirzienu radiosistēmu BiSecur, ar vārtu papildu 
atvēršanu garāžas ventilācijai 

• 2 taustiņu tālvadības pults HSE 2 BS (melnas krāsas struktūra)

Labi iemesli, lai  
izvēlētos Hörmann 
Ļaujieties šim komfortam 

Moderna radiosistēma garāžu un teritorijas vārtu piedziņām 
Divvirzienu īpaši drošā veidā kodētā radiosistēma BiSecur 
simbolizē uz nākotni vērstu tehnoloģiju, kas nodrošina ērtu 
un drošu garāžas vārtu, teritorijas vārtu darbināšanu, 
apgaismojumu un vēl citas funkcijas.

Hormann zīmola kvalitāte: 
Decograin virsmas ar UV starus necaurlaidīgu 
plastmasas plēves pārklājumu Jūsu sekciju vārtiem 
piešķirs dabīgajam kokam identisku, cēlu izskatu vai arī 
izsmalcinātu antracīta krāsas Titan Metallic eleganci.

Titan Metallic CH 703
Decograin no 550 €*

Dark Oak 
Decograin no 550 €*

Golden Oak 
Decograin no 550 €*

Decograin Dekors

2 taustiņu 
tālvadības pults 

no 550 €*

Akcijas izmēri Ar rokturu furnitūru Ar automātiku ProMatic

2500 × 2125 mm 550 € 780 €
2500 × 2250 mm 555 € 805 €
2750 × 2125 mm 610 € 840 €
2750 × 2250 mm 615 € 865 €
3000 × 2125 mm 640 € 870 €
3000 × 2250 mm 645 € 895 €
4500 x 2125 mm 970 € 1200 €
4500 x 2250 mm 975 € 1205 €

*Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem vai izstrādājumiem bez uzmērīšanas un montāžas, ieskaitot 21% PVN. Spēkā līdz 31.12.2015



Mājas ārdurvis   
RenodDoor Plus 2015  

bez sānu daļām

Mājas ārdurvis RenoDoor Plus 2015

• Termiski atdalīta 80 mm alumīnija kārba
• Termiski atdalīta, 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
• Iekšpusē un ārpusē ar virsmu vienā līmenī saplūstošs durvju vērtnes optiskais risinājums 

bez redzamiem vērtnes profiliem
• Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret ielaušanos, nerūsējoša tērauda rokturi
• Augsta siltumizolācija ar UD koeficientu 0,96 W/(m2∙K)
• Mājas ārdurvju akcijas izmērs: 1000 × 2100 mm; sānu daļas  

akcijas izmērs: 400 × 2100 mm (no 545 €*)

Dark Oak 
Decograin
RenoDoor 
1275 €* 
RenoDoor Plus 
1525 €*

Golden Oak  
Decograin
RenoDoor 
1275 €* 
RenoDoor Plus 
1525 €*

Titan Metallic  
CH 703
Decograin
RenoDoor 
1275 €* 
RenoDoor Plus 
1525 €*

Baltā krāsā  
RAL 9016
RenoDoor 
1145 €* 
RenoDoor Plus 
1395 €*

Antracīta 
pelēkā krāsā 
RAL 7016
RenoDoor 
1145 €* 
RenoDoor Plus 
1395 €*

Brūnā krāsā 
RAL 8028
RenoDoor 
1145 €* 
RenoDoor Plus 
1395 €*

1395 €*
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Mājas ārdurvis RenoDoor 2015

• 60 mm alumīnija kārba
• Termiski atdalīta, 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
• Trīskāršs stiklojums. Aizsardzība pret ielaušanos.
• Siltumizolācijas koeficients līdz 1,2 W/(m2∙K)
• Mājas ārdurvju akcijas izmērs: 1000 × 2100 mm; sānu daļas  

akcijas izmērs: 400 × 2100 mm (no 434 €*)
• Šīs durvis ražotājs iesaka uzstādīt ar vēršanos uz telpu vai ar  

nosacījumu, ja mājai ir vējtveris
*N
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Jūsu ieguvums - augsta 
siltumizolācija un drošība Jūsu 
mājoklim!
Enerģijas taupīšana mūsdienās ir ļoti aktuāla. Izvēloties Hörmann 
Jūs efektīvi ietaupīsiet enerģiju. 

Mājas ieejas durvis RenoDoor Plus 2015 ar siltumizolācijas 
koeficientu UD = 0,96 W/ (m²·К) nevainojami aizsargās Jūsu 
mājokli no aukstuma un vēja. 

Divsienu izolētie garāžu vārti RenoMatic 2015 ar siltumizolācijas 
koeficientu UD = 1,0 W/ (m²·К) nodrošina ievērojamu enerģijas 
ietaupījumu. Laba siltumizolācija ir īpaši svarīga, ja garāža ir 
savienota ar mājokli.

Iekšpusē un ārpusē ar virsmu vienā līmenī saplūstošs durvju 
vērtnes optiskais risinājums bez redzamiem vērtnes profiliem.
Termiski atdalīta tērauda durvju vērtne pildīta ar cieto PU putu 
pildvielu.
No iekšpuses un ārpuses krāsotas. 
Termiski atdalīta, 60 mm noapaļota stila alūmīnija kārba.
Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret ielaušanos.



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

• Piedziņa bīdāmajiem vārtiem ar modernu BiSecur radiotehnoloģiju 
un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

• Ar maks. vārtu augstumu 2000 mm un maks. vārtu platumu  
6000 mm

• Maks. vērtnes svaram līdz 300 kg
• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
• Iestatāms spēka ierobežotājs
• Ieprogrammējama cilvēku ieiešana / iziešana
• Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

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

• Ipaši izturīga elektromehāniskā veramo vārtu piedziņa ar modernu 
BiSecur radiotehnoloģiju 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 svaram līdz 220 kg
• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
• Iestatāms spēka ierobežotājs
• Ieprogrammējama aktīvās vērtnes darbība

Sērijveidā: ar tālvadības
pulti HS 5 BS
melnā krāsā

Veramo vārtu automātika
RotaMatic 2

Bīdāmo vārtu automātika
LineaMatic

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 31.12.2015

Profesionāļu 
konsultācijas

UzmērīšanaPēcgarantijas 
apkope

Kvalitatīva 
uzstādīšana

Mūsu piedāvātie 
pakalpojumi:

no no 465 €*585 €*

Akcijas piedāvājums atjaunojamām 
mājām
Garāžu vārti, mājas durvis un iebraucamo vārtu automātikas
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Berry tipa paceļamie vienplaknes vārti Pearl

• ar strukturētu Pearlgrain virsmu 
• 2 dažādās krāsās par vienādu cenu
• pieejamie akcijas izmēri 2375 × 2000 mm,  

2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm un 2500 × 2125 mm

RAL 8028 brūnā krāsāRAL 9016 baltā krāsā

Mājas ārdurvis ThermoPro TPS 010

• iekšpusē un ārpusē ar virsmu vienā līmenī saplūstošs durvju 
vērtnes optiskais risinājums bez redzamiem vērtnes profiliem

• Termiski atdalīta, 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
• No iekšpuses un ārpuses krāsotas
• Divās dažādās krāsās par vienādu cenu
• Termiski atdalīta, 60 mm noapaļota stila alūmīnija kārba
• Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret ielaušanos
• Laba siltumizolācija ar UD koeficientu 1,2 W/ (m²·K)
• Mājas ārdurvju akcijas izmērs: 1000 × 2100 mm

RAL 8028 brūnā krāsā 755 €*RAL 9016 balta 645 €*

Mājas ārdurvis
ThermoPro TPS 010

Berry tipa paceļamie
vienplaknes vārti Pearl

no 645 €* 270 €*

Mūsu adrese: Dārzciema iela 60
Mūsu tālruni: 66065578, 29999383
Mūsu mājas lapa: www.montaza.lv


