
Klimatická neutralita a  
bezpečnosť v dokonalej súhre

Brány a dvere od európskej jednotky pre Váš domov

Garážová brána 
vrátane pohonu

od 879 € *

Akcia

Domové dvere
bez bočného dielu

od 1200 € *

Akcia



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

ProLift 700
• Veľkosť brány do 11,25 m²

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

ProMatic
• S modernou rádiovou technikou BiSecur 

• Dodatočnou výškou otvorenia na vetranie garáže

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

Robustná povrchová úprava 
Woodgrain s textúrou 
pílovitého rezu v bielej farbe 
RAL 9016

Biely hliník RAL  9006

Sivý hliník RAL  9007

Antracit metallic CH 703

Antracitová sivá RAL  7016

Čierna RAL  9005

Terakotovo hnedá RAL  8028

Prelis M 
Woodgrain

od 879 € *
vrát. pohonu ProLift 500

Akcia

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové brány v akciových veľkostiach  
bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie.  
Platné do 31.05.2023 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: 879 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProLift 700: 1119 €*

5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProMatic: 1499 €*



Pre ďalšie informácie o našich  
akciových garážových bránach 

naskenujte QR-kód.

Moderná povrchová úprava 
Slategrain s textúrou bridlice 
v bielej farbe RAL 9016

Biely hliník RAL  9006

Sivý hliník RAL  9007

Antracit metallic CH 703

Antracitová sivá RAL  7016

Čierna RAL  9005

Terakotovo hnedá RAL  8028

Hladká elegantná povrchová 
úprava Planar v bielej farbe 
RAL 9016 Matt deluxe

Biely hliník  
CH 9006 Matt deluxe

Sivý hliník  
CH 9007 Matt deluxe

Antracit metallic 
CH 703 Matt deluxe

Antracitová sivá  
CH 7016 Matt deluxe

Čierna  
CH 905 Matt deluxe

Terakotovo hnedá  
CH 8028 Matt deluxe

Dodatočný balík
bezpečnostné vybavenie RC 2RC2

• Certifikovaná odolnosť 
proti vlámaniu podľa  
DIN/TS 18194

• Testovaná ochrana  
proti vlámaniu sa 
odporúča policajnými 
poradňami.

Zusatzpaket

Príplatok od 119 € *

Dodatočný balík

Prelis L 
Slategrain

od 939 € *
vrát. pohonu ProLift 500

Akcia

Prelis L 
Planar

od 999 € *
vrát. pohonu ProLift 500

Akcia

Akciové veľkosti: 
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProLift 500: 939 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProLift 700: 1179 €*

5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProMatic: 1549 €*

Akciové veľkosti: 
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProLift 500: 999 €*

3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProLift 700: 1229 €*

5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm  
vrát. pohonu ProMatic: 1779 €*



Akciové dekory ***
Decograin Golden Oak (Zlatý 
dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný 
dub)

ISOPRO 
s presklením

iba 1321 € *

Akcia

ISOPRO 
bez presklenia

iba 1200 € *

Akcia

Motív IP 780SMotív IP 770S Motív IP 810S

* 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 31.05.2023 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.

Domové dvere
ISOPRO
• 65 mm oceľové krídlo dverí 

• Hodnota UD do 0,88  W / (m²·K) **

• Akciové veľkosti:  
1000 x 2000 mm, 1000 x 2100 mm,  
1100 x 2000 mm, 1100 x 2100 mm,  
1150 x 2200 mm

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

Motív IP 015Motív IP 010

Motív IP 410S Motív IP 700SMotív IP 020S

Akciové farby ***
Biela RAL  9016

Biely hliník RAL  9006

Antracitová sivá RAL  7016

Terakotovo hnedá RAL  8028

Antracit metallic CH 703

Sivý hliník CH 907

192 € *

Príplatok



Akciové dekory ***
Decograin Golden Oak (Zlatý 
dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný 
dub)

Oceľovo / hliníkové
domové dvere
Thermo65
• 65 mm oceľové krídlo dverí 

• Vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD  
do 0,87  W / (m²·K) **

• Akciové veľkosti: do 1250 × 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

• Voliteľne za príplatok s bočnými dielmi a/alebo 
nadsvetlíkom

Motív  015 Motív  515Motív  010 Motív  810S Motív  900SMotív  700S

RC2
Bezpečnosť RC 2  
Bezpečnosť sériovo

Akciové farby ***
Biela RAL  9016 matná

Biely hliník RAL  9006

Sivý hliník CH 907

Antracit metallic CH 703

Antracitová sivá RAL  7016

Čierna RAL  9005

Terakotovo hnedá RAL  8028

Pre ďalšie informácie  
o našich domových dverách  
naskenujte QR-kód.

Thermo65 
s presklením

iba 1952 € *

Akcia

Thermo65 
bez presklenia

iba 1657 € *

Akcia

Na požiadanie za príplatok dostanete 

akciové dvere Thermo65 aj vo farebnom 

odtieni Hörmann Matt deluxe, farebne 

prispôsobené bránam RenoMatic  

(pozri stranu 3).

195 € *

Príplatok



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 × 2250 mm
(na mieru bez príplatku)

• Voliteľne za príplatok s bočnými dielmi a/alebo 
nadsvetlíkom

Motív  860

Motív  871

RC3
Bezpečnosť RC 3  
Bezpečnosť sériovo

Motív  872

Motív  459

Akciové farby ***
Biela RAL  9016 matná

Sivý hliník RAL  9007 jemná štruktúra, matná

Kamenná sivá RAL  7030 jemná štruktúra, 
matná

Antracit metallic CH 703

Antracitová sivá RAL  7016 matná

Antracitová sivá RAL  7016 jemná štruktúra, 
matná

Čierna RAL  9005 jemná štruktúra

Gaštanové farby CH 607

Len u firmy Hörmann

Pre ďalšie informácie  
o našich domových dverách  
naskenujte QR-kód.

ThermoSafe 
bez presklenia

iba 3077 € *

Akcia



Motív  189 Motív  407Motív  138 Motív  454

Motív  502Motív  501 Motív  504Motív  503

Motív  505 Motív  686 Motív  867

*  Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre 
akciové dvere v akciových veľkostiach (ThermoSafe: RAM 
do 1250 × 2250 mm) bez zamerania, montáže, demontáže, 
dopravy a likvidácie. Platné do 31.05.2023 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

***  Akciové farby pre vonkajšiu stranu dverí, vnútorná strana  
v bielej farbe RAL 9016, matná.

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

Príplatok 324 € *

black.edition

• Vonkajšie madlo HOE 501 
a vonkajšia rozeta v 
čiernej farbe RAL 9005 
jemná štruktúra

• Pre moderný vonkajší 
vzhľad

Príplatok 324 € *

Dizajn

• Skryto umiestnené závesy 
pre ušľachtilý vzhľad dverí 
zvnútra

Dodatočný balík

Príplatok 281 € *

ThermoSafe Hybrid

• Vonkajšia strana krídla 
dverí z plechu z ušľachtilej 
ocele s práškovou 
povrchovou úpravou, pre 
mimoriadne vysokú 
tvarovú stabilitu

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

Dodatočný balík Dodatočný balík

ThermoSafe 
s presklením

iba 3296 € *

Akcia



Vchodové  
dvere do bytu
Drevené vchodové dvere do bytu
• 1-krídlové bytové vchodové dvere, 

povrchová úprava Duradecor, 
prevedenie KOMFORT

• Klimatická trieda (odolnosť dverí voči 
klimatickým podmienkam) Klima III.

• Kukátko
• Súprava guľa / kľučka, tvar U, ušľachtilá oceľ

Akciové veľkosti
• Šírky: 800, 900 mm
• Výšky: 1970 mm

Hrúbka krídla:
• KOMFORT: 46,5 mm
• Rovnaká farba na oboch stranách krídla aj 

zárubne za rovnakú cenu

Prehľad farieb a motívov
Biely lak RAL 9016

Svetlosivá RAL 7035

Jemná štruktúra biela

Jemná štruktúra svetlosivá

Jaseň biely

Taliansky agát

Kanadský javor

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)

Španielsky dub (aj v priečnom vyhotovení)

Orech

Soľný dub matný

Pínia matná

Matná biela
Príplatok 186 € *

Krídlo dverí a zárubňa 
dvojfarebné

• zvonku jedna farba,  
zvnútra druhá farba

Obložková zárubňa  
na hrúbku steny: 

• 100 - 140 mm v cene
• 150 - 200 mm +16 €*

• 220 - 280 mm +31 €*

• 300 - 320 mm +48 €*

• Trieda zvukovej izolácie SK 1

• Bez RC 2

• Trieda zvukovej izolácie SK 2

• Bezpečnostná trieda (bezpečnostná trieda 
odolnosti voči vlámaniu) RC 2

• 3-bodový zámok z ušľachtilej ocele  
s bezpečnostnou lištou a olivkou

Vchodové
dvere do bytu 
Akciová cena za 
komplet dvere  
s drevenou zárubňou

od 504 € *

Akcia

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

od 1524 € *

Akcia



Akciové farby
Biely hliník RAL  9006

Antracitová sivá RAL  7016

Holubičia modrá RAL 5014

Úložné systémy
Záhradné domčeky 
Berry
• Model Classic so sedlovou strechou

• Jednoduchá a rýchla montáž vďaka 
maximálnemu stupňu predprípravy

• Žiadne ostré hrany a tým veľmi bezpečné  
pre deti

• Vrátane hliníkového podlahového rámu

• Akciové veľkosti: cca. 12 m3 hrubý objem,  
2380 x 2380 mm (š x h), výška 2160 mm

• Šírka prechodu:  
1-krídlové: 969 mm, 2-krídlové: 1596 mm

• Oceľová rámová konštrukcia a vyššia hrúbka 
plechu pre vysokú stabilitu

Pre ďalšie informácie  
naskenujte QR-kód.

Model Classic, 1-krídlový so sedlovou strechy

Model Classic, 2-krídlový so sedlovou strechou

Len u firmy Hörmann

Hliníkový podlahový rám
V porovnaní s bežnými záhradnými domčekmi  
je u firmy Hörmann hliníkový podlahový rám 
súčasťou dodávky. Rám sa postará o stabilitu  
a chráni pred poveternostnými vplyvmi ako aj 
tvorbou hrdze.

Vrátane

Záhradný domček Berry
Typ 2 – 2-krídlový

od 2338 € *

Akcia

Záhradný domček Berry
Typ 2 – 1-krídlový

od 1998 € *

Akcia

* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach 
bez zamerania, montáže, demontáže, dopravy a likvidácie. Platné do 31.05.2023 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.



Výklopná brána
Berry Pearl
• Štruktúrovaný povrch Pearlgrain

• 3 farby za rovnakú cenu

• Akciové veľkosti:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm

Akciové farby
Biela RAL  9016

Antracitová sivá RAL  7016

Terakotovo hnedá RAL  8028

Pohony  
vjazdových brán
LineaMatic
• Pohon posuvnej brány 

• Do dĺžky max. 6000 mm

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

RotaMatic
• Pohon otváravej brány pre krídlové brány

• Pre šírky krídel od 1000 do 2500 mm

• Hmotnosť krídla do max. 220 kg

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

LineaMatic 
Pohon posuvnej 
brány

od 353 € *

Akcia

RotaMatic 2 
Pohon otváravej 
brány

od 518 € *

Akcia

Berry Pearl 

iba 423 € *

Akcia



* Nezáväzné odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové dvere v akciových veľkostiach (výklopná 
brána Berry Pearl 2375 x 2000, 2375 x 2125, 2500 x 2000 a 2500 x 2125 mm) bez zamerania, 
montáže, demontáže, dopravy a likvidácie. Platné do 31.05.2023 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.

Systém Smart  
Home 
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

Pohony
garážových brán

Pohony
vjazdových brán

Pohony dverí Zámky dverí

Bezpečnosť
(napr. kamery)

Rádiový
prijímač

Úspora energie
(napr. termostaty

kúrenia)

Komfort
(napr. osvetlenie)

Pre ďalšie informácie  
o Hörmann homee a o našich 

akciových garážových bránach 
naskenujte QR-kód.

Systém Smart Home
Hörmann homee Brain

iba 307 € *

Akcia 
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Myslíme ekologicky
Klimaticky neutrálne dvere 
pre Váš domov
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.

Pre ďalšie 
informácie 
naskenujte  
QR-kód.

Skúsení profesionáli vedia, ako na to 
Zabezpečte si poradenstvo od odborníkov

!
?

Kvalifikované odborné 
poradenstvo a 
zameranie na mieste

Demontáž a 
ekologická likvidácia

Odborná montáž

Využívame 100% ekologický elektrický prúd od

Označenie ekologického elektric-

kého prúdu nemeckých spolkov 

pre ochranu životného prostredia


