Dobré pre našu klímu
Pekné a bezpečné pre Váš domov
Klimaticky neutrálne dvere od európskej jednotky
Pri výrobe našich akciových 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 elektrického prúdu nemeckých spolkov
pre ochranu životného prostred ia

Interiérové dvere
Kompletný prvok vrátane
krídla dverí, zárubne a kľučky

od

250 €

*

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**

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

Kvalita Hörmann
Made in Germany

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)
Dodatočný balík black.edition
• pre falcované akciové dvere
• kľučka, závesy, uzatvárací
plech a manžeta zámku vo
farbe čierna matná RAL 9005

Príplatok

193 €

*

Ďalšie informácie nájdete na
www.hormann.sk

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)

Dodatočný balík black.edition
• pre bezfalcové akciové dvere
• kľučka, skryto umiestnené
závesy, uzatvárací plech a
manžeta zámku vo farbe čierna
matná RAL 9005

Príplatok

248 €

*

Duradecor
Najvyššia
odolnosť voči
nárazu

Dodatočný balík Planar
• pre falcované a bezfalcové
akciové dvere
• kľučka Linea Planar s rozetou
v jednej rovine

Príplatok

66 €

*

Interiérové dvere
BaseLine / DesignLine
Stripe 15

„Náš domov je teraz omnoho
útulnejší, sme nadšení z povrchovej
úpravy Duradecor.“

BaseLine
Kompletný prvok s falcovaným
krídlom dverí

od

250 €

*

DesignLine Stripe 15
Kompletný prvok s falcovaným
krídlom dverí, vo vyhotovení
Duradecor biely lak a prachová sivá

od

289 €

*

BaseLine
Kompletný prvok s bezfalcovým
krídlom dverí a skryto umiestnenými
závesmi

od
Drevené dvere BaseLine
s falcovaným krídlom
dverí a elegantnými
zaoblenými hranami

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

Drevené dvere BaseLine
s bezfalcovým krídlom
dverí pre exkluzívny vzhľad
dverí

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 31.05.2022 u všetkých zúčastnených zmluvných predajcov na Slovensku
** Bez ochrany hrán 4Protect

340 €

*

Prehľad farieb a motívov

Biely lak RAL 9016

Svetlosivá RAL 7035

Jemná štruktúra biela

Jemná štruktúra svetlosivá

Jaseň biely

Vchodové
bezpečnostné dvere
Vchodové
bezpečnostné dvere
Akciová cena za komplet
dvere s drevenou zárubňou

od

1234 €

*

Taliansky agát

Kanadský javor

Drevené vchodové bezpečnostné
dvere do bytu
• 1-krídlové bytové vchodové dvere systém
WET 2, povrchová úprava Duradecor,
prevedenie KOMFORT
• Klimatická trieda (odolnosť dverí voči
klimatickým podmienkam) Klima III.
• Trieda zvukovej izolácie SK2
• Bezpečnostná trieda (bezpečnostná
trieda odolnosti voči vlámaniu) RC 2
• Kukátko
• Bezpečnostná lišta s olivkou
Akciové veľkosti
• Šírky: 800, 900 mm
• Výšky: 1970 mm

Francúzsky buk

Sivý dub (aj v priečnom vyhotovení)

Biely dub (aj v priečnom vyhotovení)

Divoký dub (aj v priečnom vyhotovení)

Surový dub (aj v priečnom vyhotovení)

Hrúbka krídla:
• KOMFORT: 46,5 mm
• Rovnaká farba na oboch stranách krídla
aj zárubne za rovnakú cenu

Tmavý dub

Španielsky dub (aj v priečnom vyhotovení)

Orech

Obložková zárubňa
na hrúbku steny:
• 100 - 140 mm
• 150 - 200 mm
• 220 - 280 mm
• 300 - 320 mm

v cene
+14 €*
+25 €*
+38 €*

Krídlo dverí a zárubňa
dvojfarebné
• zvonku jedna farba,
zvnútra druhá farba

Soľný dub matný

Pínia matná

Príplatok

148 €

*

Matná biela

Domové dvere ISOPRO
• 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

ISOPRO
bez presklenia

6 akciových farieb bez
príplatku

od

RAL 9016, biela
Motív IP 010

1069 €

*

Motív IP 015

RAL 9006, biely hliník

ISOPRO
s presklením

RAL 7016, antracitová sivá

od

RAL 8028, terakotovo hnedá

1177 €

CH 703, antracit metallic
Motív IP 020S

Motív IP 410S

Motív IP 700S

Motív IP 770S

CH 907, sivý hliník

3 akciové dekory

Decograin Golden Oak (Zlatý dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný dub)

Príplatok

172 €

*

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach (ThermoSafe, Thermo65 a 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.

Motív IP 780S

Motív IP 810S

*

Oceľovo / hliníkové
domové dvere
Thermo65

6 akciových farieb bez
príplatku Thermo65

• 65 mm oceľové krídlo dverí
• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou
UD do 0,87 W/(m² K)**
• Akciové veľkosti: do 1250 x 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

RAL 9016, biela

RAL 9006, biely hliník

RAL 7016, antracitová sivá

Thermo65
bez presklenia

iba

1637 €

*

RAL 8028, terakotovo hnedá

RC2
Bezpečnosť
sériovo

CH 703, antracit metallic
Motiv 010

Motiv 015

Motiv 515

Na požiadanie za príplatok dostanete
akciové dvere Thermo65 aj vo farebnom
odtieni Hörmann Matt deluxe, farebne
prispôsobené bránam RenoMatic (pozri
stranu 4).

Thermo65
s presklením

iba

2025 €

*

3 akciové dekory Thermo65
Motiv 700S

Motiv 810S

Motiv 900S
Decograin Golden Oak (Zlatý dub)

Hliníkové domové dvere
ThermoComfort

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný dub)

• 5-násobný bezpečnostný zámok
brániaci vlámaniu
ThermoComfort

iba

2138 €

*

CH 907, sivý hliník

Príplatok

• 73 mm hliníkové krídlo dverí
• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou
UD do 1,0 W/(m² K)**
• Akciové veľkosti: do 1150 x 2250 mm

172 €

4 akciové farby bez príplatku
ThermoComfort

(na mieru bez príplatku)
RAL 9016, matná, biela

RAL 7030, jemná štruktúra, matná,
kamenná sivá

RAL 7016, jemná štruktúra, matná,
antracitová sivá

Motív 860

Motív 501

Motív 502

Motív 503

Motív 504

*

CH 703, antracit metallic

Hliníkové domové dvere
ThermoSafe
• 73 mm hliníkové krídlo dverí
• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou
UD do 0,87 W/(m² K)**
• Akciové veľkosti: do 1250 x 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

ThermoSafe
bez presklenia

iba

2777 €

*

RC3
Bezpečnosť
sériovo

Motív 860

Motív 138

Motív 505

Motív 502

Motív 459

Motív 871

Motív 189

Motív 686

Motív 503

Motív 422

Motív 872

Motív 501

Motív 867

Motív 504

Motív 454

ThermoSafe
s presklením

iba

2977 €

*

7 akciových farieb bez príplatku

RAL 9016, matná, biela

RAL 7030, jemná štruktúra, matná, kamenná sivá

Dodatočný balík
Dizajn
RAL 7016, matná, antracitová sivá

RAL 7016, jemná štruktúra, matná, antracitová sivá

• skryto umiestnené závesy
pre ušľachtilý vzhľad dverí
zvnútra
• elegantná vnútorná kľučka
Caro z ušľachtilej ocele

• nie je k dispozícii pre motívy
459, 422 a 454

RAL 9007, jemná štruktúra, matná, sivý hliník

CH 703, antracit metallic

Dodatočný balík
ThermoSafe Hybrid
• vonkajšia strana krídla dverí
z plechu z ušľachtilej ocele
s práškovou povrchovou
úpravou, pre mimoriadne
vysokú tvarovú stabilitu

Príplatok

302 €

*

CH 607, gaštanové farby
* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach (ThermoSafe, Thermo65 a ThermoComfort: 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.

Príplatok

182 €

*

Objavte nový pocit
domova
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Táto príloha je vytlačená na papieri s certifikáciou FSC® (FSC – C014734).

Náš domov je centrom nášho života, naším miestom
úniku, našou oázou pohodlia. To nás povzbudzuje
k tomu, aby sme Vám s našimi výrobkami „made in
Germany“ sprostredkovali tento výnimočný pocit
domova. K tomu tiež prispievajú kvalitné interiérové
dvere a Vášmu domovu prepožičiavajú osobitú
útulnosť. Či klasické alebo moderné, biely lak alebo
buk, so sklenenými prvkami alebo aplikáciami
z ušľachtilej ocele – firma Hörmann ponúka interiérové
dvere, ktoré sa dokonale hodia k Vám a do interiéru
Vášho domu.

Na naše služby sa môžete spoľahnúť

Kvalifikované odborné
poradenstvo

Zameranie na mieste

Demontáž a ekologická
likvidácia

Odborná montáž

