
Interiérové dvere 
BaseLine / DesignLine 
Stripe 15

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.  

Platné do 31.12.2021 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku
** Bez ochrany hrán 4Protect

„Náš domov je teraz omnoho 
útulnejší, sme nadšení z povrchovej 

úpravy Duradecor.“

BaseLine
Kompletný prvok s bezfalcovým 

krídlom dverí a skryto umiestnenými 
závesmi

od 325 € *

BaseLine
Kompletný prvok s falcovaným 

krídlom dverí

od 239 € *

Drevené dvere BaseLine 
s falcovaným krídlom 
dverí a elegantnými 
zaoblenými hranami

Drevené dvere BaseLine 
s bezfalcovým krídlom 
dverí pre exkluzívny vzhľad 
dverí

DesignLine Stripe 15  
s falcovaným krídlom 
dverí a hranatými 
hranami, ako aj razenými 
drážkami pre decentný 
dizajn a niečo navyše

DesignLine Stripe 15
Kompletný prvok s falcovaným 

krídlom dverí, vo vyhotovení 
Duradecor biely lak a prachová sivá 

od 276 € *



Kvalita Hörmann
Made in Germany

Možné zakúpiť v mnohých ďalších farbách 
a dekoroch. Opýtajte sa vášho zmluvného 
predajcu.

Ďalšie informácie nájdete na  
www.hormann.sk

7 farieb Duradecor pre interiérové 
dvere BaseLine bez príplatku

Biely lak RAL 9016

Svetlosivá RAL 7035

Prachová sivá RAL 7037

Matná biela

Matná biela priečne

Divý dub**

Divý dub priečne**

Interiérové dvere BaseLine / DesignLine Stripe
• kompletný prvok: krídlo dverí s vložkou z kvalitnej 

rúrkovej drevotrieskovej dosky, zárubňa a kľučka  
z ušľachtilej ocele

• všetky prvky s otvorom a bez otvoru pre kľúčovú dierku
• povrchová úprava Duradecor maximálne odolná voči 

nárazom v 7 farbách/dekoroch (DesignLine Stripe 15  
len vo farbe biely lak a prachová sivá)

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

OCHRANA HRÁN

Príplatok 131 € *

Dodatočný balík black.edition
• pre falcované akciové dvere
• kľučka, závesy, uzatvárací 

plech a manžeta zámku vo 
farbe čierna matná RAL 9005

Príplatok 63 € *

Dodatočný balík Planar
• pre falcované a bezfalcové 

akciové dvere
• kľučka Linea Planar s rozetou  

v jednej rovine

Príplatok 114 € *

Dodatočný balík black.edition
• pre bezfalcové akciové dvere
• kľučka, skryto umiestnené 

závesy, uzatvárací plech a 
manžeta zámku vo farbe čierna 
matná RAL 9005

Akciové veľkosti
• šírky: 600, 700, 800, 900 mm
• výšky: 1970, 2100 mm
• pre hrúbky stien od 80 do 320 mm 

(falcované krídlo dverí), resp. 100 až 
320 mm (bezfalcové krídlo dverí)


