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    Ellenállhatatlan Hörmann akciók! 

 

Szekcionált garázskapu, acél-, és alumínium házbejárati ajtó, udvarikapu meghajtás – a 

Hörmann mindegyik kategóriában nagyszabású akciókkal várja az érdeklődőket. Sőt a 

piacon egyedüliként, a Hörmann termékeire 5, illetve 10 év jótállást is vállal!  

 

A RenoMatic Light 2017 szekcionált, duplafalú garázskapu lamellái 42mm vastagok, ez 

biztosítja a nagyfokú hőszigetelést, a jó stabilitást és a kényelmes kapufutást. Külső oldala 

finoman strukturált, a belső oldal ezüst színűre horganyzott, a tok optimális hosszantartó 

védelmét a műanyag tokláb garantálja.  A Hörmann 2017-es éves akciójában  a garázskapu 

5 különböző színben, UV-álló Decocolor felülettel érhető el.  

 

A 10 év jótállás mellett a Hörmann a garázskapu és meghajtási optimális egymásra 

hangolására is egyedi megoldásokat kínál. A márka a PortaMatic meghajtást modern 

BiSecur rádiós technikával és egy szellőztetési nyitásmagasságal szállítja.  

 

A Thermo65 acél-, illetve alumıńium, fokozott hőszigetelésű haźbejárati ajtó 5 év jótállással, 

3-féle akciós színben, és a külső-belső oldalon 3-féle akciós Decograin felülettel vásárolható 

meg. Az ajtó 5 ponton záródó biztonsági zárral van felszerelve, ez garantálja a legmagasabb 

szintű betörésvédelmet. Az akciós méret maximum: 1250x2250 mm. A jó hőszigetelésű 

Thermo46 010 bejárati ajtó szintén 5 év jótállással, 6 különböző színben elérhető. A 

betörésgátlást a több pontos reteszelés biztosítja, de RC2 biztonsági felszereltség, és 

ajtókémlelő is rendelhető hozzá. Az ajtók és opcionálisan kilinccsel, váltógarnitúrákkal is 

rendelhetők, egy szép foganytú még szebbé, még hangsúlyosabbá teszi az ajtó megjelenését. 

A LineaMatic tolókapu, és RotaMatic 2 szárnyaskapu meghajtás is az akció része, modern 

BiSecur rádiós technikával, kéziadóval együtt. Mindkét meghajtás esetében lágy indítás és 

lassított stop van beépítve, az erőhatárolás beállítható. A LineaMatic-nál a személybejárás, 

míg a RotaMatic-nál a kiskapu-funkció programozható. 

 

A részletes akciós prospektus ingyenesen letölthető a www.hormann.hu oldalról, ugyanitt 

lehet egyedi igényre összeállított ajánlatot kérni, illetve  vegyen részt a Hörmann év végéig 

tartó nyereményjátékán, ahol 3db. Reno Matic Light motoros garázskaput lehet nyerni 

ProLift meghajtással.  Aki szeretné próbára tenni a szerencséjét az a www.hormann.hu-n tud 

regisztrálni.   

A nagy érdeklődésre való tekintettel országos nyílt napot szervezünk június 23-24-én. Ezen a 

hétvégén mindenkit szeretettel várunk partnereinknél. Nem csak kiállított termékeinket lehet 

megtekinteni, hanem felkészült kollégáinktól tanácsot, szakmai segítséget vagy éppen egyedi 

árajánlatot kérni garázskapu, ajtó illetve kertkapu motor vásárlásához. Készséggel 

megválaszolunk minden kérdést! Regisztráljon honlapunkon, a  www.hormann.hu-n ! 

 

 


