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Společnost Hörmann na BAU
představila nové tepelně-izolační
dveře ThermoPro Plus a další novinky

„Pokud jde o vrata
a dveře, jdu na to
s firmou Hörmann.“

20. ročník mezinárodního stavebního veletrhu BAU v Mnichově, který se konal ve dnech
14.–19. ledna 2013, přinesl mnoho nového. Své novinky z průmyslového i privátního
sektoru tam představila například společnost Hörmann, významný výrobce dveřních
a vratových systémů. Zájem vzbudily především krásné designové ovladače, exkluzivní
nové dekory Duragrain, speciální zesílené dveře ThermoPro Plus či průmyslová sekční
vrata řady BR 50 s panely tlustými 67 mm.

Michael Schumacher,
7násobný mistr světa Formule 1

Návštěvníci veletrhu mohli obdivovat 24 nových dekorů Duragrain, mezi nimiž vyniká
například motiv teakového dřeva, bambusu či bílého dubu. Povrchy jsou vyráběny za pomocí
kvalitního digitálního tisku a díky speciálnímu ochrannému laku disponují vysokou odolností
vůči mechanickému poškození.
Je libo ovladače HS 2 BS v pastelu či ve dřevě?
Dobrou zprávou pro všechny milovníky designových novinek je, že ovladače vratových pohonů HS 2 BS s funkcí Bisecur budou od dubna 2013 ke koupi ve volitelných pastelových barvách, v dřevěné, kovové či karbonové imitaci. Navíc budou od léta 2013 obousměrným systémem
Bisecur doplněny i bránové pohony, což zaručí jejich majiteli ještě větší pohodlí.
Dveře ThermoPro Plus zabrání únikům tepla
Významnou novinku představují tepelně-izolační domovní dveře ThermoPro Plus, jejichž ocelové křídlo vyplněné PUR pěnou je široké 65 mm. U dveří byly zesíleny i tepelně oddělené
zárubně, a to na 8 cm (U = 1,0 W/m2K). Dveře lze nově pořídit i s bočními díly a nadsvětlíkem.
Segment dveří dále rozšířily dvoukřídlé víceúčelové dveře MZ Thermo s přerušeným tepelným mostem a celoprosklené vnitřní dveře ZK, díky nimž může být v místnostech ještě více
světla. Dveře ZK nyní zdobí nový elegantní dekor Melinga Dark, který se hodí do každého interiéru.
Od podzimu 2013 budou k dostání exkluzivní domovní bezpečnostní dveře ThermoSafe
s tloušťkou křídla 73 mm (U = 0,8 W/m2K) a s tepelně oddělenou hliníkovou zárubní.
Pohon WA 300 R S4 pro rychlou montáž
Novinky obohatily i sekci průmyslových vrat. Nový pohon WA 300 R S4 s mezní silou je
určen pro rolovací vrata a vyniká rychlou a jednoduchou montáží a minimální spotřebou
ve stand-by režimu (1 W). Nyní je možné jako pomoc při montáži nového pohonu využít i speciální montážní kufr s dodatečnou převodovkou. S ním již nebude nutné pronajímat vysokozdvižné
vozíky, a montáž tak bude rychlejší a levnější.
Průmyslová sekční vrata řady BR 50 s trojitou skleněnou výplní
Nová průmyslová sekční vrata řady BR 50 disponují inovovanou vnitřní technikou
(šroubový kabel, nové těsněné po celém obvodu) a v provedení s integrovanými dveřmi je vždy
průchod široký 940 mm, což představuje bezpečnou únikovou cestu. K vratům z řady BR 50 jsou
k dispozici nové dvojité či trojité odolné výplně Duratec v bílém, šedém nebo hnědém tónování (hodnoty tepelné vodivosti u trojitého prosklení činí 1,9 W/m2K) a v provedení Thermo jsou
panely široké 67 mm, ještě více tak zamezí tepelným ztrátám.
Pozornost na veletrhu poutaly i další nové produkty společnosti Hörmann, například rolovací mříže RollMatic HG 75 pro nákupní pasáže s ověsy v přímé či přesazené linii, protipožární posuvná vrata FST do boku s povrchem Perlgrain a s integrovanými dveřmi, předsazené
komory s vylepšenou konstrukcí a mnoho dalšího.
Více informací naleznete na www.hormann.cz.
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Náš úspěch za akční ceny
Od 23.988,- Kč*:
Sekční garážová vrata RenoMatic 2013,
drážka M, včetně pohonu ProMatic
Od 29.992,- Kč*:
Domovní dveře RenoDoor 2013 bez bočních dílů
* Nezávazné cenové doporučení s montáží, bez dopravy a bez vyměření otvoru za garážová sekční vrata
RenoMatic 2013 včetně pohonu. Pohon, popř. domovní dveře RenoDoor 2013 bez bočních dílů v akčních velikostech
(RenoMatic 2013: 2375 × 2000 mm a 2500 × 2000 mm, RenoDoor 2013: 1100 × 2100 mm) včetně DPH.
Platné do 31.12.2013 u všech zúčastněných prodejců v Česku.
** U vrat RenoMatic 2013 ve srovnání s vraty LPU se stejným motivem a stejným povrchem.
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