
Domové dvere 
bez bočného dielu

od 1637 € *
Garážová brána 

vrátane pohonu

od 819 € *

Dobré pre našu klímu
Pekné a bezpečné pre Váš domov
Klimaticky neutrálne dvere od európskej jednotky

Pri výrobe našich akciových brán a dverí využívame 100 % ekologický elektrický prúd a pomocou 
mnohých ďalších opatrení ušetríme niekoľko tisíc ton CO2. Ostatné emisie kompenzujeme 
podporou projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.
Ďalšie informácie nájdete na www.hoermann.de/umwelt

Využívame 100% ekologický elektrický prúd od

Označenie ekologického elektric-

kého prúdu nemeckých spolkov 

pre ochranu životného prostredia



Dodatočný balík  
bezpečnostné vybavenie RC 2
• certifikovaná odolnosť proti vlámaniu 

podľa DIN/TS 18194

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Sekcionálna garážová brána 
RenoMatic
• dvojstenné izolované lamely  

s hrúbkou 42 mm pre vysokú 
tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu  
a príjemne tichý chod

• všetky povrchy brán  
s pozinkovaním v striebornej farbe  
a ochranným lakom na vnútornej 
strane brány

Pohon ProLift 500
• veľkosť brány do 7 m²

• s dvoma 2-kanálovými ručnými 
vysielačmi, s pochrómovaným 
uchytením krúžku na kľúče

Pohon ProLift 700
• veľkosť brány do 11,25 m²

• s dvoma 2-kanálovými ručnými 
vysielačmi, s pochrómovaným 
uchytením krúžku na kľúče

Pohon ProMatic
• s modernou rádiovou technikou 

BiSecur

• dodatočnou výškou otvorenia na 
vetranie garáže

• vrátane ručného vysielača  
HSE 4 BS s očkom pre prívesok 
na kľúče

Ďalšie informácie nájdete na www.hormann.sk

SECURITY TESTED
Príplatok 

111 € *
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové brány v akciových veľkostiach bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.  

Platné do 31.05.2022 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

Testovaná ochrana proti vlámaniu sa odporúča policajnými poradňami.

RC2

Bezpečnosť



Decocolor  
dekor Dark Oak  
(Tmavý dub)

Decocolor  
dekor Night Oak  
(Nočný dub)

RAL 9006, biely hliník RAL 9007, sivý hliník CH 703, antracit metallic RAL 7016, antracitová sivá

RAL 8028, terakotovo 
hnedá

Decocolor  
dekor Golden Oak  
(Zlatý dub)

RAL 9016, biela

Povrch Woodgrain  
sa vyznačuje verným 
napodobnením vzoru 
pílového rezu a svojou 
robustnosťou. (obrázok 
vľavo v RAL 9016, biela)

RenoMatic, prelis M 
Woodgrain / Decocolor

Lakovaný povrch  
Decocolor okúzli 
prirodzeným vzhľadom dreva 
v 3 akciových dekoroch. 
(obrázok vľavo v dekore 
Golden Oak (Zlatý dub))

RenoMatic, prelis M
Woodgrain / Decocolor

od 819 € *

„Klimaticky neutrálne brány a 
dvere sú dobré pre našu klímu  
a pre budúcnosť našich detí.“

Akciové veľkosti: 
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500: 819 €*
3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700: 1039 €*
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic: 1419 €*



CH 9016 Matt deluxe, biela

CH 8028 Matt deluxe,  
terakotovo hnedá

CH 703 Matt deluxe, 
antracit metallic

CH 7016 Matt deluxe, 
antracitová sivá

CH 9006 Matt deluxe, 
biely hliník

CH 9007 Matt deluxe,  
sivý hliník

6 exkluzívnych farebných 
odtieňov Hörmann Matt 
deluxe hladkej povrchovej 
úpravy Planar presviedča 
svojou jemnou eleganciou. 
(obrázok vľavo vo farbe 
CH 703, Matt deluxe, 
antracit metallic)

Lakovaný povrch  
Decocolor okúzli 
prirodzeným vzhľadom 
dreva v 3 akciových 
dekoroch. (obrázok vľavo 
v dekore Golden Oak 
(Zlatý dub))

RenoMatic, prelis L 
Planar / Decocolor

„Elegantné, farebné odtiene  
Matt deluxe perfektne ladia 

s naším domovom a sú veľmi 
trendové.“

RenoMatic, prelis L
Planar / Decocolor

od 929 € *
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové brány v akciových veľkostiach bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.  

Platné do 31.05.2022 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

Akciové veľkosti: 
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500: 929 €*
3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700: 1159 €*
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic: 1669 €*

Decocolor  
dekor Dark Oak  
(Tmavý dub)

Decocolor  
dekor Night Oak  
(Nočný dub)

Decocolor  
dekor Golden Oak  
(Zlatý dub)



Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

Hladká povrchová úprava 
Duragrain v 8 moderných 
farbách zaručuje trvale 
pekný vzhľad brány. 
(obrázok vľavo vo farbe 
Diamond Stone)

RenoMatic, prelis L 
Duragrain

„Táto povrchová úprava, ktorá 
je mimoriadne odolná proti 
poškriabaniu a odpudzuje 

nečistoty, nás úplne presvedčila.“

Konečná povrchová 
úprava s vysokoodolným 
ochranným lakom je 
mimoriadne pevná, odolná 
proti poškriabaniu a 
odpudzujúca nečistoty.

RenoMatic, prelis L
Duragrain

od 1119 € *
Akciové veľkosti: 
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 500: 1119 €*
3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm vrát. pohonu ProLift 700: 1399 €*
5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm vrát. pohonu ProMatic: 2019 €*



Hörmann homee Brain
• Základná kocka Hörmann  

homee Brain s rádiovým  
systémom BiSecur na ovládanie  
pomocou aplikácie v domácej sieti  
alebo po celom svete cez internet

• jednoduchá inštalácia v niekoľkých krokoch

• komfortná obsluha prostredníctvom  
aplikácie alebo hlasového ovládania

• užitočné funkcie ako komfortné scenáre  
a jednoduché ovládanie viacerých zariadení 
jediným príkazom

Ďalšie informácie o Hörmann homee a kompatibilných 
zariadeniach nájdete na www.hoermann.de/homee

Systém Smart Home 
Hörmann homee Brain

iba 239 € *

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH. Platné do 31.05.2022 u všetkých 
zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

Pohony 
garážových brán

Pohony 
vjazdových brán

Pohony dverí Zámky dverí

Bezpečnosť
(napr. kamery)

Rádiový 
prijímač

Úspora energie
(napr. termostaty 

kúrenia)

Komfort
(napr. osvetlenie)



Motív IP 700S Motív IP 780SMotív IP 770S Motív IP 810S

Motív IP 410S

Motív IP 015

Motív IP 020S

Motív IP 010

3 akciové dekory

• Hodnota UD do 0,88 W/(m²·K)**

• Súprava kľučiek alebo súprava guľa/kľučka

• Akciové veľkosti: 1000 x  2100 mm,  
1100 x 2100 mm, 1150 x 2200 mm

• Atypické veľkosti za príplatok do veľkosti dverí 
1250 x 2250 mm

Domové dvere ISOPRO

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach (ISOPRO: RAM do 1250 × 2250 mm) bez zamerania, 
montáže, demontáže, dopravy a likvidácie. Platné do 31.05.2022 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku

** V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív dverí bez presklenia vo veľkosti 1230 × 2180 mm 

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

6 akciových farieb bez 
príplatku 

RAL 9016, biela

Decograin Golden Oak (Zlatý dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný dub)

ISOPRO
bez presklenia

od 1069 € *

ISOPRO
s presklením

od 1177 € *
RAL 7016, antracitová sivá

RAL 8028, terakotovo hnedá

RAL 9006, biely hliník

CH 703, antracit metallic

CH 907, sivý hliník

Príplatok 172 € *



Pohon posuvnej brány LineaMatic
• do dĺžky max. 6000 mm

• hmotnosť krídla do max. 300 kg  
(vedené na podlahe) 

Pohon otváravej brány RotaMatic  
pre krídlové brány
• pre šírky krídel od 1000 do 2500 mm

• hmotnosť krídla do max. 220 kg

Pohony vjazdových brán

vrátane ručného  
vysielača HSE 4 BS  
s očkom pre prívesok  
na kľúče

Pohony vjazdových brán 
pre posuvné a  
otváravé brány

od 313 € *
LineaMatic RotaMatic
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Na naše služby sa môžete spoľahnúť

Kvalifikované odborné 
poradenstvo

Zameranie na mieste Odborná montážDemontáž a ekologická 
likvidácia


