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Woodgrain Sandgrain Micrograin Silkgrain Decograin dekor

Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Golden Oak

15 kedvező árú szín 3 kedvező árú szín 15 kedvező árú szín 15 kedvező árú szín 6 dekor

Egyedi RAL-szín Egyedi RAL-szín Egyedi RAL-szín

•	 kedvelt felület
•	 különösen erős
•	 érzéketlen

•	 belépő ár a sík felületek esetén
•	 finoman strukturál bevonat

•	 elegáns megjelenés 
belesajtolt hullámprofilokkal

•	 hatásos fény-árnyék effektus

•	 selyemmatt prémium felület
•	 nemes megjelenés
•	 nagyobb stabilitás és még 

nyugodtabb kapufutás

•	 UV-álló dekorfelület
•	 részletekig hű fahatás  

és nemes fémes megjelenés

A kedvező árú felületek

Szekcionált garázskapuk
42 mm vastag acéllamellákkal, ötféle felülettel

Új szakkereskedői 
program új piaci 
lehetőségekhez

A Hörmann szakkereskedői 
programjában a duplafalú acél 
szekcionált kapuk már csak a 42 mm 
vastag lamellákból álló LPU kivitelben 
kaphatók. Emiatt mostantól egyértelmű 
az eltérés az akciós kapukhoz képest, 
mivel azok továbbra is 42 / 20 mm 
vastag lamellákból állnak.

Az LPU duplafalú acél szekcionált 
kapuk 2014. július 1-jétől ötféle 
felületvariácóban kaphatók. 
Bevezetésként a Woodgrain felület  
ára a valamikori Woodgrain EPU-kapuk 
árához lett közelítve. 

Az új, Sandgrain felülettel egy kedvező 
árú, sík felület kerül a piacra. 

A kiváló minőségű selyemmatt  
Silkgrain felület egyedülálló 
márkaminőség, melynek 50 %-kal 
vastagabb a külső lemeze.  
Ez egyértelmű versenyelőny a más 
gyártók sík felületű kapuival szemben.

A Silkgrain felülettel azonos áron 
kapható a Micrograin és a Decograin 
felület is. A hasonló megjelenésű ajtók 
és kapuk programjában a Titan Metallic 
CH 703 Decograin felület ezentúl  
a ThermoPro házbejárati ajtókhoz  
is szállítható. Ráadásul ez a felület 
nagyon jól harmonizál a ThermoSafe / 
ThermoCarbon házbejárati ajtók 
Hörmann CH 703 színével.

10 %
árcsökkenés

akár

12 %
kedvezőbb mint  

a Silkgrain

akár
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Woodgrain Sandgrain Micrograin Silkgrain Decograin dekor

Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Fehér RAL 9016 Golden Oak

15 kedvező árú szín 3 kedvező árú szín 15 kedvező árú szín 15 kedvező árú szín 6 dekor

Egyedi RAL-szín Egyedi RAL-szín Egyedi RAL-szín

•	 kedvelt felület
•	 különösen erős
•	 érzéketlen

•	 belépő ár a sík felületek esetén
•	 finoman strukturál bevonat

•	 elegáns megjelenés 
belesajtolt hullámprofilokkal

•	 hatásos fény-árnyék effektus

•	 selyemmatt prémium felület
•	 nemes megjelenés
•	 nagyobb stabilitás és még 

nyugodtabb kapufutás

•	 UV-álló dekorfelület
•	 részletekig hű fahatás  

és nemes fémes megjelenés

Az azonos árú prémium felületek

50 %
vastagabb  
külső lemez

Újra a termékpalettán:
Silkgrain felület,  
50 %-kal vastagabb külső lemezzel

3



Szekcionált garázskapuk
Decograin felületek

RollMatic garázs-redőnykapuk
Új Decopaint felületek 15 %

kedvezőbb mint  
a Decograin

ThermoPro ház- és lakásbejárati 
ajtókhoz is szállítható
 

2 Decopaint felület

Decopaint lamellák: 
kívül-belül azonos külső megjelenéssel

Decopaint Golden Oak Decopaint Rosewood

Decopaint lamellák kétoldalt festett
•	 kedvező árú alternatíva  

a Decograin felülethez

•	 egyforma fahatás a lamellák külső  
és belső oldalán

•	 két kedvelt fadekor

•	 vezetősínek, szemöldökblende  
és tengelyburkolat a fa színéhez 
hasonló színre alapozva

•	 külső szerelésű redőnykapuhoz  
is alkalmas

6 Decograin felület

Decograin Golden Oak: középbarna, aranysárga tölgydekor Decograin Rosewood: mahagóni színű fadekor

Decograin Dark Oak: diószínű tölgydekor Decograin Winchester Oak: natúrszínű csomós tölgydekor  2014 őszétől

Decograin Night Oak: mély-sötét tölgydekor Titan Metallic CH 703: antracit színű fémes hatással  2014 őszétől

BiSecur okostelefon app
•	 garázs- és udvari kapumeghajtásából  

a kapu helyzetének kijelzése

•	 házbejárati ajtó reteszelt  
állapotának kijelzése

BiSecur Gateway
•	 központi vezérlő egység meghajtásokhoz 

és rádiós vevőegységekhez

•	max. 10 felhasználó és mindegyikhez 
max. 15 funkció

•	 egyszerű kapcsolat a hálózati routerrel 
WLAN vagy LAN összeköttetéssel

•	 a WLAN-jel térereje a Gateway  
LED-jéről leolvasható
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Új kéziadók alapkivitelben
Garázskapu- és udvarikapu-meghajtások esetén

RotaMatic és LineaMatic 
udvarikapu-meghajtások most 
kapuhelyzet-lekérdezéssel

Alapkivitelként  
HS 5 BS kéziadó 
kapuhelyzet lekérdezéssel, 
strukturált fekete; 
krómsapkákkal, SupraMatic 
meghajtásoknál

Alapkivitelként  
HSE 2 BS kéziadó 
strukturált fekete;  
műanyag sapkákkal 
ProMatic és ProMatic Akku 
meghajtásoknál

Alapkivitelként  
HS 5 BS kéziadó 
kapuhelyzet lekérdezéssel, 
strukturált fekete; 
krómsapkákkal, RotaMatic 
meghajtásoknál

Alapkivitelként  
HS 5 BS kéziadó 
kapuhelyzet lekérdezéssel, 
strukturált fekete; 
krómsapkákkal, LineaMatic 
meghajtásoknál

BiSecur okostelefon app
•	 garázs- és udvari kapumeghajtásából  

a kapu helyzetének kijelzése

•	 házbejárati ajtó reteszelt  
állapotának kijelzése

BiSecur Gateway
•	 központi vezérlő egység meghajtásokhoz 

és rádiós vevőegységekhez

•	max. 10 felhasználó és mindegyikhez 
max. 15 funkció

•	 egyszerű kapcsolat a hálózati routerrel 
WLAN vagy LAN összeköttetéssel

•	 a WLAN-jel térereje a Gateway  
LED-jéről leolvasható
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[ 1 ] [ 2 ] [ 4 ][ 3 ]

HS 5 BS  
kéziadó  
4 gombfunkció  
plusz lekérdezőgomb, 
[ 1 ] fekete strukturált

HSE 2 BS 
kéziadó 
2 gombfunkció, 
füllel a kulcskarika számára 
fekete strukturált  
[ 2 ] krómsapkákkal  
[ 3 ] műanyag sapkákkal

HSE 1 BS 
kéziadó 
1 gombfunkció, 
füllel a kulcskarika számára 
[ 4 ] magasfényű fekete

[ 5 ]

[ 6 ]

HSE 2 BS 
kéziadó 
2 gombfunkció, 
füllel a kulcskarika számára

Színek 
[ 5 ] Magasfényű zöld, lila, 
sárga, piros, narancssárga

Dekorok 
[ 6 ] Ezüstszínű, karbon, 
világos fagyökér, 
világos fahatású, 
sötét fahatású, 
sötét fagyökér megjelenés

Kéziadó
Új strukturált felületek és új kivitelek

22 %
árcsökkenés

akár
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ThermoSafe alumínium házbejárati ajtók
12 a több mint 40 új, attraktív motívum közül

Az összes új házbejárati ajtómotívum 
megtalálható az „Alumínium 
házbejárati ajtók” brosúrában.

75 jelű motívum 110 jelű motívum 173 jelű motívum 583 jelű motívum

449 jelű motívum 694 jelű motívum 177 jelű motívum 861 jelű motívum

40 jelű motívum 565 jelű motívum 585 jelű motívum 555 jelű motívum
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ThermoPro és ThermoPro Plus házbejárati-ajtók
750 jelű motívum ThermoPro kivitelben

ThermoPro

•	  ÚJ 750 jelű motívum  
most ThermoPro kivitelben is

TPS 750  
RAL 9016 fehér színben

TPS 750  
kedvező árú színben  
(itt antracitszürke  
RAL 7016 színben)

TPS 750  
dekor felülettel  
(itt Dark Oak)

ThermoPro Plus
•	  ÚJ

Mérettartomány 1875 mm-es magasságtól minden motívumnál

•	  ÚJ
Felülvilágítós RC 2 kivitel is kapható

•	  ÚJ
Padlóbeállás-profil

ThermoPro és ThermoPro Plus
•	  ÚJ

4 új kedvező árú szín 
RAL 3000 tűzpiros, RAL 5010 enciánkék, RAL 9002 törtfehér,  
RAL 9007 szürkealumínium

•	  ÚJ
2 új Decograin felület 2014 őszétől Winchester Oak és Titan Metallic CH 703 
(lásd ezen brosúra 4. oldalát is)

•	  ÚJ
Oldalelemek  / felülvilágítók 300 mm-től lehetségesek
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