Kapuk és ajtók felújításhoz

Exkluzív, előnyös ajánlatok Európa piacvezetőjétől

Garázskapu
meghajtás nélkül

Garázskapu
ProLift meghajtással

149 000 Ft-tól*

199 000 Ft-tól**

Tegye próbára szerencséjét és játsszon velünk!

A kupont online is kitöltheti weboldalunkon (www.hormann.hu)
A megnyert termékek pénzre nem válthatók, de egyéb Hörmann termékre becserélhetők.
Amennyiben Ön 2015 folyamán vásárol garázskaput, és kitöltve visszajuttatja a kupont,
akkor is részt vehet a sorsoláson. Ha nyer, a kapu árát jóváírjuk.
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
M233

Igen,

www.hormann.hu

meg szeretném nyerni a több mint kétmillió forint összértékű termék egyikét

Adataim:

Vezetéknév, keresztnév

Irányítószám, település

Jelentkezési határidő: 2015.12.23.
Utca, házszám

Email

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Hörmann Kft. a nyeremények lebonyolítása céljából, valamint piackutatási
és reklámcélokra tárolja. Tisztában vagyok azzal, hogy ezen egyetértési nyilatkozatomat a jövőben bármikor visszavonhatom.

Hörmann Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 15

Peres út kizárva. A Hörmann munkatársak és hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban. A nyeremény szervezője a Hörmann Hungária kft. A sorsolás közjegyző jelenlétében: 2016.január 12-én.
A nyerteseket postán értesítjük. A részvételi kuponoknak 2015.12.23-ig kell beérkezniük.

Töltse ki az itt található kupont és küldje vissza a lenti elérhetőségek egyikére,
vagy adja le a Hörmann szakkereskedőnél!

✂

* Kötelezettség nélküli árajánlat szerelési és felmérés nélkül. Akciós méretre RenoMatic Light garázskapura vonatkozik, méret: 2500 x 2125 mm, EPU lamella, M bordás, Woodgrain felület, RAL 9016,
zárral és kilinccsel. Érvényes az akcióban részt vevő MO-i szakkereskedőknél, 2015.12.31-ig. Az ár ÁFÁt tartalmazza.
** Kötelezettség nélküli árajánlat szerelési és felmérés nélkül. Akciós méretre RenoMatic Light garázskapura vonatkozik, méret: 2500 x 2125 mm, EPU lamella, M bordás, Woodgrain felület, RAL 9016,
ProLift meghajtással. Érvényes az akcióban részt vevő MO-i szakkereskedőknél, 2015.12.31-ig. Az ár ÁFÁt tartalmazza.

Hörmann Hungária több mint kétmillió forint értékű nyereménysorsolása
A részvétel igen egyszerű

5x
RenoMatic
garázskapu

5x
RenoDoor Light
bejárati ajtó

5x
RotaMatic 2
szárnyaskapu
meghajtás

5x
LineaMatic
tolókapu
meghajtás

A szép és biztonságos otthon
Made in Germany

RenoMatic 2015 és RenoMatic light 2015
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RenoMatic 2015 szekcionált garázskapu
L-bordás kivitelben, ProMatic meghajtással együtt
• A duplafalú, szigetelt, 42 / 20 mm vastag lamellákat nagyfokú
hőszigetelés, stabilitás és nyugodt kapufutás jellemzi
• A műanyag tokláb révén a tok hosszú távú optimális védelemmel
van ellátva
• Csak a Hörmann-nál: felemeléssel szembeni biztonságos védelem,
a mechanikus feltolás-védelemnek köszönhetően
• Modern BiSecur rádiós technikájú ProMatic meghajtás, második
nyitásmagassággal a garázs szellőztetéséhez
• 2 db HSE 2 BS kéziadó fekete színben, strukturált, matt felülettel,
füllel a kulcskarika számára
• Akciós méretek: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm,
2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm és
3000 × 2250 mm

Titan Metallic CH 703
Decograin

Golden Oak
Decograin

RenoMatic 2015
automata szekcionált
garázskapu

Előny: kiváló minőségű felület
Az UV-álló Decograin felületek kitűnnek a fa hatásának
markáns és részletekig hű visszaadásával, valamint
a nemes, fémes eleganciájukkal.

Részletgazdag Decograin
felület

Előny: kényelem és biztonság
Az új fejlesztésű, extrém biztonságos BiSecur kódolás
révén Ön biztos lehet abban, hogy idegenek nem tudják
az Ön rádiós jelét lemásolni. A bochumi Ruhr Egyetem
biztonsági szakértői által bevizsgálva és tanúsítva.
Alkalmas többek között garázskapuk, udvari kapuk,
világítások működtetéséhez.

Dark Oak
Decograin

Akciós előny:
a második
kéziadó ingyenes

nért

RenoMatic light 2015
szekcionált garázskapu

• A duplafalú, szigetelt, 42 / 20 mm vastag lamellákat nagyfokú
hőszigetelés, stabilitás és nyugodt kapufutás jellemzi
• Woodgrain felület RAL 9016 fehér, RAL 8028 földbarna,
RAL 7016 antracitszürke színekben
• A műanyag tokláb révén a tok hosszú távú optimális védelemmel
van ellátva
• Akciós méretek: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm,
2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm,
3000 × 2250 mm és 5000 × 2250 mm

Fehér, RAL 9016
Woodgrain

Antracitszürke, RAL 7016
Woodgrain

ProLift meghajtás

Masszív Woodgrain felület

Földbarna, RAL 8028
Woodgrain

• Nagyon halkan működő fogasszíj technika és biztonságos
leállító automatika
• Biztonságos ugrókódos rádiós frekvencia 433 MHz
• Hörmann garázskapuval együtt 13241-1 –es Európai
Szabvány szerint bevizsgált és tanúsított
• Két darab, formás krómozott kulcskarika-tartóval
ellátott 2-csatornás kéziadó

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.
* Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2015.12.31-ig.

RenoMatic light 2015 szekcionált garázskapu
M-bordás kivitelben

Akciós előnyök felújítóknak

Billenőkapu, házbejárati ajtó és udvarikapu-meghajtás

TPS 010 ThermoPro
házbejárati ajtó

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

Fehér, RAL 9016

227 000 Ft*

Pearl Berry
billenőkapu

79 000 Ft*

Földbarna, RAL 8028

TPS 010 ThermoPro házbejárati ajtó
• Kívül-belül síkban együttfutó felületű ajtólap,
látható szárnykeret nélkül
• Hőhídmentes, 46 mm vastag acél ajtólap,
PU keményhab betéttel
• A külső és belső felület fehér színre festve
• Hőhídmentes, 60 mm-es alumínium Roundstyle
megjelenésű tok
• Betörésgátló többpontos reteszelés
• Jó hőszigetelés, UD-értéke 1,2 W/(m²∙K)
• 1000 × 2100 mm-es akciós méretben

Fehér, RAL 9016

RotaMatic 2 SK
szárnyaskapu-meghajtás

LineaMatic SK
tolókapu-meghajtás

173 000 Ft*

124 000 Ft*

2015.01. havi kiadás / nyomtatás 2015.02. / HF 86177 HU / PDF

Alapkivitelben: HS 5 BS
kéziadó, fekete
színben, strukturált,
matt felülettel

RotaMatic 2 SK szárnyaskapu-meghajtás
Max. 2500 mm szárnyszélességű, 2-szárnyú szárnyaskapukhoz,
strukturált, matt fekete felületű HS 5 BS kéziadóval együtt

LineaMatic SK tolókapu-meghajtás
Max. 6000 mm széles tolókapukhoz, fekete színű, strukturált,
matt felületű HS 5 BS kéziadóval együtt

• Erős elektromechanikus szárnyaskapu-meghajtás biztonságos
BiSecur rádiós technikával és strukturált, matt fekete felületű
HS 5 BS kéziadóval
• Max. 2000 mm magas és max. 2500 mm szárnyszélességű
2-szárnyú szárnyaskapukhoz
• Kapuszárny max. súlya: 220 kg
• Lágy indítással és lassított stop funkcióval
• Beállítható erőhatárolással
• Programozható kiskapufunkcióval
• Egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es figyelmeztető
jelzőlámpával

• Tolókapu-meghajtás biztonságos BiSecur rádiós technikával
és fekete színű, strukturált matt felületű HS 5 BS kéziadóval
• Max. 2000 mm kapumagasságig és max. 6000 mm kapuszélességig
• Kapuszárny max. súlya: 300 kg
• Lágy indítással és lassított stop funkcióval
• Beállítható erőhatárolással
• Programozható személybejárással
• A szett tartalmaz 4 m "V6"-os kivitelű műanyag fogaslécet
• Egyutas fénysorompóval és SLK sárga LED-es figyelmeztető
jelzőlámpával

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, az akciós méretekre és termékekre, mely tartalmazza az ÁFÁ-t is. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2015.12.31-ig.

