
„Európa első számú 
kapu- és ajtógyártója 
meggyőzött minket!”

Házbejárati 
ajtó oldalvilágító 

nélkül
Automata 

garázskapu  

MABISZ által minősített betörésgátlás 
motoros RenoMatic kapukhoz

480 000 Ft-tól* 269 000 Ft-tól*



RenoMatic 2019 szekcionált garázskapu
meghajtással együtt
• Duplafalú, szigetelt, 42 mm vastag lamellák a nagyfokú  

hőszigetelés, a jó stabilitás és a nyugodt kapufutás érdekében
• Akciós méretek: 

szélesség 2375 mm-től 5000 mm-ig,  
magasság 2000 mm-től 3000 mm-ig 

Decocolor 
Dark Oak dekorfelület

Decocolor 
Night Oak dekorfelület

RAL 9006,
fehéralumínium

RAL 9007,
szürkealumínium

CH 703,
Antracit metál

RAL 7016,
antracitszürke

RAL 8028,
földbarna

Decocolor 
Golden Oak dekorfelület

M-bordás, 
Woodgrain felület 
6 akciós színben 

és 3 akciós 
dekorfelülettel

RAL 9016,
fehér

További információk itt találhatók: www.hormann.hu

Hörmann minőség
Made in Germany

Az összes kapufelületet a belső oldalán ezüstszínű 
horganyzással és védőlakkal szállítjuk.

A Woodgrain felület, az M-bordás kapuknál, az eredeti 
fűrészfognyom-mintához való hasonlatosságával és 
robusztusságával tűnik ki. (Bal oldali ábrán RAL 9016, 
fehér színben.)

ProLift 700 garázskapu-meghajtás kettő  
db szép formájú 2-csatornás kéziadóval és  
krómozott kulcskarika-tartóval.

ProMatic garázskapu-meghajtás,  
modern BiSecur rádiós technológiával,  
a garázs szellőztetéséhez kiegészítő második  
nyitásmagassággal, és HSE 4 BS strukturált  
matt fekete kéziadóval, külön szemmel a  
kulcskarika számára.

Az L-bordás kapuk új, síkfelületű Planar felülete  
6 exkluzív Hörmann színárnyalatú Matt deluxe változata 
igazán meggyőző a finom eleganciájának köszönhetően. 
(Bal oldali ábrán CH 703, Matt deluxe, antracit metál 
feülettel.)

A festett Decocolor felület a természetes fa 
megjelenését adja vissza, 3-féle akciós dekorfelülettel.  
(Bal oldali ábrán Dekor Golden Oak felülettel.)

SupraMatic E garázskapu-meghajtás,  
modern BiSecur rádiós technológiával,  
a garázs szellőztetéséhez kiegészítő második  
nyitásmagassággal, és HS 5 BS strukturált  
fekete kéziadóval.

 

269 000 Ft-tól*



CH 8028, Matt deluxe,
földbarna

Decocolor 
Golden Oak dekorfelület

Decocolor 
Dark Oak dekorfelület

Decocolor 
Night Oak dekorfelület

CH 703, Matt deluxe,
Antracit metál

CH 7016, Matt deluxe,
antracitszürke

CH 9006, Matt deluxe,
fehéralumínium

CH 9007, Matt deluxe,
szürkealumínium

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg.  
A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre 

(RenoMatic 2019: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm ProLift 700-as meghajtással),  
a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2019.12.31-ig.

L-bordás, 
Planar felület 

6 akciós színben 
és 3 akciós 

dekorfelülettel

CH 9016, Matt deluxe,
fehér

Időálló, elegáns:  
új, sík Planar felület, 
Hörmann Matt deluxe 
színárnyalatokban

 

306 000 Ft-tól*

MABISZ által minősített 
betörésgátlás motoros 
RenoMatic kapukhoz



TPS 010 jelű 
motívum

Thermo65 acél- / alumínium  
házbejárati ajtó
• Alapkivitelben RC 2 betörésgátló 

biztonsági kivitellel (kivéve a THP 700A  
és a THP 750F motívumot)

• Fokozott hőszigetelés,  
az UD-érték akár kb. 0,87 W/ (m²·K)** 

• Akciós méretek: 1250 × 2250 mm-ig  
(felár nélkül, méretre gyártva)

3 akciós 
dekorfelülettel

3 akciós 
színben

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre (Thermo65 és Thermo46 ajtó: RAM max. 1250 × 2250 mm),  

a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2019.12.31-ig.
** Az ajtómérettől függően; a megadott érték az 1230 × 2180 mm-es, üvegezés nélküli ajtómotívumra érvényes.

THP 810S 
motívum

THP 750F 
motívum

THP 900S 
motívum

THP 700S 
motívum

THP 700A 
motívum

THP 015 
motívum

THP 515 
motívum

THP 010 
motívum

Egy szép kilincs hangsúlyosabbá tesz: 
válassza ki saját kilincsét

ES 0 kilincsgarnitúra 700A / 750F 
motívummal választható 

Thermo46 
TPS 010 

acél mellékajtó

Thermo46 házbejárati ajtó
• Betörésgátló többpontos reteszelés
• Jó hőszigetelés, az UD-érték kb. 1,2 W/ (m²∙K)**

Egy szép kilincs hangsúlyosabbá tesz: 
válassza ki saját kilincsét

ES 0 / ES 1 
kilincsgarnitúra 

ES 0 / ES 1 
váltógarnitúra 
gombbal

RC 2
Tanúsított 
biztonság

 

 

 

480 000 Ft-tól*

284 800 Ft-tól*

536 600 Ft-tól*



Hörmann minőség
Made in Germany

„Most 
biztonságban 
és védettnek 
érezzük 
magunkat!”

Thermo65 akciós színek

Thermo46 akciós színek

RAL 9016, fehér

RAL 9016, fehér

RAL 7016, antracitszürke

RAL 7016, antracitszürke

RAL 8028, földbarna

RAL 8028, földbarna

CH 703, antracit metál

Decograin, Titan Metallic

Thermo65 akciós dekorfelületek

Thermo46 akciós dekorfelületek

Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Ábra: Thermo46 ajtó, RAL 9016, fehér színben

Megjegyzés: kívánságra az akciós Thermo65 
házbejárati ajtók az új Hörmann Matt deluxe 
színárnyalatokban is kaphatók, a RenoMatic  
kapukkal azonos színben.



SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás
• Ház- és lakásbejárati ajtókra való utólagos 

felszereléshez is ideális
• Az ajtózár egyszerű nyitása: pl. ahhoz, hogy az ajtót  

a bevásárlótáska letevése nélkül nyissa vagy, hogy már 
távolról kinyissa a vendégek vagy gyermekei számára. 

• Kényelmes működtetés kéziadóval, rádiós belső 
nyomógombbal vagy közvetlenül a SmartKey egységről

HKSI klímaérzékelő 
• Hatékonyan megakadályozható a garázsban 

penészesedés.
• Ellenőrzi a levegő páratartalmát a garázsban és 

automatikusan szabályozza szellőztetést
• Csak SupraMatic 3 garázskapu-meghajtással 

(C szériától) kombinálva lehetséges

Rádiós 
ajtózár-

meghajtás 
SmartKey

HKSI 
klímaérzékelő

További információt a www.hormann.hu  
oldalon talál

 

csak

78 600 Ft-tól*

39 000 Ft-tól*



LineaMatic tolókapu-meghajtás
• max. 2000 mm kapumagasságig és max. 6000 mm 

kapuszélességig
• max. 300 kg-os szárnysúlyig
• Lágy indítás és lassított stop funkció

RotaMatic 2 szárnyaskapu-meghajtás
• Max. 2000 mm magas és max. 2500 mm 

szárnyszélességű 2-szárnyú szárnyaskapukhoz
• max. 220 kg-os szárnysúlyig
• Lágy indítás és lassított stop funkció

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2019.12.31-ig.

Udvarikapu-
meghajtás HS 5 BS 
strukturált fekete 
felületű kéziadóval 
együtt
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Számíthat szolgáltatásainkra

További információk www.hormann.hu

Minőségi 
szaktanácsadás

Helyszíni felmérés Szakszerű szerelés Kiszerelés és 
környezetbarát 
megsemmisítés

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszerelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre (Pearl Berry billenőkapu mind a négy méret) a 27 %-os ÁFA-val együtt.  

Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2019.12.31-ig.

A kényelem és a látvány  
legjobb kombinációja
Pearl Berry billenőkapu

• Strukturált, Pearlgrain felület
• 2 azonos árú szín
• Akciós méretek: 2375 × 2000 mm, 

2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm és 
2500 × 2125 mm

Pearl Berry 
billenőkapu

Pearl Berry billenőkapu akciós színei

RAL 9016, fehér

RAL 8028, földbarna

csak

99 000 Ft-tól*

Hörmann Hungária kft.

2310 Szigetszentmiklós • Leshegy u. 15

Email: marketing.bud@hormann.hu • Fax: 24-525-110

Ingyenesen hívható zöldszámunk:

✆ 06-80-88-75-75 www.hormann.hu


