Nasz wybór:
bramy i drzwi
na 100 lat!

Drzwi
zewnętrzne

Brama
garażowa

bez naświetli bocznych

od

3329 zł

cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)

*

z napędem

od

2359 zł*

cena bez VAT
od 2902 zł (z 23% VAT)
od 2548 zł (z 8% VAT)

Garażowa brama segmentowa
RenoMatic
razem z napędem ProLift 500
• Pełne segmenty o grubości 42 mm gwarantują wysoką
izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
• Dopasowany napęd ProLift 500 z niezawodnym układem
zabezpieczającym i częstotliwością radiową 433 MHz RC
• Wymiary promocyjne:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
Inne wymiary na zapytanie u partnera handlowego.

Dwa poręczne 2-kanałowe piloty z chromowaną
zawieszką do kółka na klucze

Przetłoczenia M
Woodgrain
w 6 kolorach promocyjnych
i 3 wzory drewnopodobne

2359 zł*
cena bez VAT
2902 zł (z 23% VAT)
2548 zł (z 8% VAT)

RAL 9016,
biały

Powierzchnia Woodgrain, dla bram z przetłoczeniami
M, charakteryzuje się wytrzymałością i wzorem wiernie
imitującym strukturę drewna ze śladami nacięć po pile
(na ilustracji po lewej w kolorze białym RAL 9016).

Gładka powierzchnia Planar, do bram
z przetłoczeniami L, w 6 wyjątkowych matowych
kolorach Hörmann Matt deluxe, charakteryzuje się
subtelną elegancją (na ilustracji po lewej kolor CH 703
Matt deluxe, antracytowy z efektem metalicznym).

Lakierowana powierzchnia Decocolor dostępna
w 3 dekoracyjnych wzorach promocyjnych imitujących
naturalne drewno (na ilustracji po lewej wzór
Golden Oak).

Wszystkie powierzchnie po wewnętrznej stronie
bramy są ocynkowane w kolorze srebrnym
i powlekane lakierem ochronnym.

Jakość marki Hörmann
Made in Germany

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.hormann.pl

RAL 9006,
białe aluminium

RAL 9007,
szare aluminium

CH 703, antracytowy
z efektem metalicznym

RAL 7016,
antracytowy

RAL 8028,
brązowy

Decocolor
Golden Oak

Decocolor
Dark Oak

Decocolor
Night Oak

Przetłoczenia L
Planar
w 6 kolorach promocyjnych
i 3 wzory drewnopodobne

Elegancka
i ponadczasowa:
niezwykle gładka
powierzchnia Planar
w specjalnych
kolorach Hörmann
Matt deluxe

2759 zł*
cena bez VAT
3394 zł (z 23% VAT)
2980 zł (z 8% VAT)

CH 9016 Matt deluxe,
biały

CH 9006 Matt deluxe,
białe aluminium

CH 9007 Matt deluxe,
szare aluminium

CH 703 Matt deluxe,
antracytowy z efektem
metalicznym

CH 7016 Matt deluxe,
antracytowy

CH 8028 Matt deluxe,
brązowy

Decocolor
Golden Oak

Decocolor
Dark Oak

Decocolor
Night Oak

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako
zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji,
w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm,
2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu;
bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie
Decograin znajdą Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji
promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.

Drzwi zewnętrzne ISOPRO
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą
termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
• Ościeżnica aluminiowa, profil A5
• Standardowo z kompletem klamek ze stali
nierdzewnej z rozetami lub pochwytem
HB 38-2 ze stali nierdzewnej, bez dopłaty
• Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
• Wysokie właściwości izolacyjne –
współczynnik przenikania ciepła
UD nawet 0,88 W/(m²·K)**
• Wymiary promocyjne:
zewnętrzny wymiar ramy RAM
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm

Wzór IP 010

Wzór IP 015

6 kolorów
promocyjnych

od

Wzór IP 020S1)

3329 zł*

cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)

3 okleiny
promocyjne

od

3864 zł*

cena bez VAT
od 4753 zł (z 23% VAT)
od 4173 zł (z 8% VAT)

Wzór IP 410S2)

• 6 kolorów promocyjnych w cenie 3329 zł* bez VAT / 4095 zł z 23% VAT / 3595 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 3864 zł* bez VAT / 4753 zł z 23% VAT / 4173 zł z 8% VAT

Kolory promocyjne
dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur

Wzór IP 700S

Wzór IP 770S

RAL 9016, biały

RAL 9006, białe aluminium

RAL 9007, szare aluminium

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym
Wzór IP 780S

Wzór IP 810S

• 6 kolorów promocyjnych w cenie 3663 zł* bez VAT
4505 zł z 23% VAT / 3956 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 4198 zł* bez VAT
5164 zł z 23% VAT / 4534 zł z 8% VAT

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

Drzwi zewnętrzne ISOPRO Secur
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm
z przegrodą termiczną i wypełnieniem
z twardej pianki PU
• Ościeżnica aluminiowa, profil A5
• Standardowo w klasie
przeciwwłamaniowej RC 2
• Standardowo z pochwytem ze stali
nierdzewnej HB 38-2 z rozetą ES1
• Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
• Wysokie właściwości izolacyjne –
współczynnik przenikania ciepła
UD nawet 0,88 W/(m²·K)**
• Wymiary promocyjne:
zewnętrzny wymiar ramy RAM
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm

RC 2
Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami

Wzór IPS 010

3496 zł*

cena bez VAT
od 4300 zł (z 23% VAT)
od 3776 zł (z 8% VAT)

3 okleiny
promocyjne

od

4031 zł*

Wzór IPS 020S1)

• 6 kolorów promocyjnych w cenie
3496 zł* bez VAT
4300 zł z 23% VAT
3776 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie
4031 zł* bez VAT
4958 zł z 23% VAT
4353 zł z 8% VAT

6 kolorów
promocyjnych

od

Wzór IPS 015

Wzór IPS 410S2)

cena bez VAT
od 4958 zł (z 23% VAT)
od 4353 zł (z 8% VAT)

Okleiny promocyjne
dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur
Wzory drewnopodobne Decograin są niemożliwe
dla wzoru IP 410S oraz IPS 410S
Wzór IPS 700S
Decograin Golden Oak

Wzór IPS 780S

• 6 kolorów promocyjnych w cenie
3995 zł* bez VAT
4914 zł z 23% VAT
4315 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie
4530 zł* bez VAT
5572 zł z 23% VAT
4892 zł z 8% VAT

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Jakość marki Hörmann
Made in Germany

Wzór IPS 770S

Wzór IPS 810S

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne ISOPRO oraz ISOPRO Secur, wzór 010, 015, 020S oraz 410S w wymiarach znormowanych RAM
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.
** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm.
1) Wzory IP 020S oraz IPS 020S będą dostępne w sprzedaży latem 2020
2) Wzory IP 410S oraz IPS 410S są niedostępne w okleinach drewnopodobnych Decograin

Element boczny dopasowany
do drzwi ISOPRO
Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm
• kolor biały RAL 9016 w cenie 1828 zł* bez VAT
2248 zł z 23% VAT / 1974 zł z 8% VAT
• pozostałe kolory promocyjne w cenie 2124 zł* bez VAT
2613 zł z 23% VAT / 2294 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 2221 zł* bez VAT
2732 zł z 23% VAT / 2399 zł z 8% VAT

Element boczny
w klasie RC 2 dopasowany
do drzwi ISOPRO Secur
Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm
• kolor biały RAL 9016 w cenie 2239 zł* bez VAT
2754 zł z 23% VAT / 2418 zł z 8% VAT
• pozostałe kolory promocyjne w cenie 2535 zł* bez VAT
3118 zł z 23% VAT / 2738 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 2631 zł* bez VAT
3236 zł z 23% VAT / 2841 zł z 8% VAT

oczny
Element balnie
n
jo
opc

Element boczny
do drzwi
ISOPRO

od

1828 zł*

cena bez VAT
od 2248 zł (z 23% VAT)
od 1974 zł (z 8% VAT)

RC 2
Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami

Rodzaje szyb w elementach bocznych do drzwi ISOPRO oraz ISOPRO Secur:
• szyba przezroczysta
• szyba Satinato
Wskazówka:
elementy boczne ISOPRO / ISOPRO Secur można zastosować do drzwi
otwieranych do wewnątrz oraz do drzwi otwieranych na zewnątrz!

Zdjęcie: drzwi zewnętrzne ISOPRO, wzór IP 700S z opcjonalnym
elementem bocznym w kolorze Hörmann CH 703, antracytowy

Drzwi zewnętrzne Thermo46 TPS 010
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm
z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
• Ościeżnica aluminiowa, profil A2
• Ryglowanie wielopunktowe
• Dobra izolacyjność cieplna – UD nawet 1,1 W/(m²·K)**
• Lakierowane lub z powierzchnią Decograin
po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
• Komplet klamek lub okucia gałka/klamka,
wersja ES0 stal nierdzewna
• Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty,
maks. wymiar zewnętrzny ramy RAM 1250 x 2250 mm

Biały
RAL 9016

Antracytowy
RAL 7016

Brązowy
RAL 8028

• 3 kolory promocyjne w cenie 2750 zł* bez VAT
3383 zł z 23% VAT / 2970 zł z 8% VAT

3 kolory
promocyjne

2750 zł*
cena bez VAT
3383 zł (z 23% VAT)
2970 zł (z 8% VAT)

3 okleiny
promocyjne

3350 zł*
cena bez VAT
4121 zł (z 23% VAT)
3618 zł (z 8% VAT)

Titan Metallic
CH 703
Decograin

Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

• 3 okleiny promocyjne w cenie 3350 zł* bez VAT
4121 zł z 23% VAT / 3618 zł z 8% VAT

Brama uchylna Pearl
• Powierzchnia strukturalna Pearlgrain
• 3 kolory w jednej cenie
• Wymiary promocyjne:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm i 2500 × 2125 mm

Brama
uchylna
Pearl

990 zł*
cena bez VAT
1218 zł (z 23% VAT)
1069 zł (z 8% VAT)

Kolory promocyjne dla bramy uchylnej Pearl

RAL 9016, biały

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

Napęd ProPort D do bram skrzydłowych
Zestaw składający się z:
2 siłowników, sterowania i pilota 2-kanałowego

Napęd ProPort S do bram przesuwnych
Zestaw składający się z:
siłownika, sterowania i pilota 2-kanałowego

• Do bram 2-skrzydłowych
• Maks. szerokość bramy do 5 m (2 x 2,50 m)
• Synchroniczne otwieranie
Napęd
w przypadku skrzydeł
ProPort D
o równej szerokości
• Możliwość otwierania
jednego skrzydła funkcja skrzydła
cena bez VAT
przejściowego

Maks. szerokość bramy 4 m
• Częściowe otwieranie bramy
umożliwiające przejście
• Napęd przeznaczony jest do
bramy wyposażonej w szynę
zębatą

1490 zł*
1833 zł (z 23% VAT)

Jeden 2-kanałowy
pilot z chromowaną
zawieszką do kółka
na klucze

Napęd
ProPort S

1150 zł*
cena bez VAT
1415 zł (z 23% VAT)

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (element boczny do drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur; drzwi Thermo46 TPS 010; uchylna brama garażowa Pearl z obsługą ręczną; napęd ProPort D,
napęd ProPort S bez szyny zębatej); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych
przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie
internetowej www.hormann.pl
** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm.

Produkty marki Hörmann do nowych
i modernizowanych budynków
Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze
plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią
starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów
budownictwa.
• Bramy garażowe
Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna
można optymalnie dopasować do architektonicznego
stylu Państwa domu.

Bramy garażowe i napędy do bram

• Napędy do bram i drzwi
Napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych,
a także do drzwi wewnętrznych zapewniają prawdziwą
wygodę i komfort.
• Drzwi zewnętrzne
W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo
wybrać odpowiedni model drzwi z naszej szerokiej oferty
drzwi zewnętrznych.

Drzwi zewnętrzne

• Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych
Wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne przyczynią
się do stworzenia w Państwa domu przytulnej atmosfery
i wpiszą się idealnie w styl mieszkania.
• Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń
w domu – od piwnicy aż po dach.

Drzwi wewnętrzne i napędy do drzwi

• Ościeżnice
Bogata oferta ościeżnic do nowych, adaptowanych
bądź modernizowanych budynków.
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Drzwi stalowe

