Garažna
vrata leta
Garažna vrata Hörmann,
M-vodoravni motiv, woodgrain,
RAL 9016, vklj. motorni pogon,
montaža in 8,5% DDV že

od

888 €

*

Garažna vrata leta
Garažna sekcijska
vrata

Odločite se za eno izmed dveh atraktivnih izvedb,
ki vam jih v tej ugodni akciji nudimo.

M-vodoravni motiv, površina Woodgrain,
RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann ProMatic,
montaža in 8,5 % DDV, v 4 akcijskih
dimenzijah:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.

42 mm

vrata EPU z debelino
lamel 42/20 mm
za samo

42 mm

vrata LPU z debelino
lamel 42 mm
za samo

950 €

888 €

*

*

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. S pridržkom pravice
do sprememb v ceni.
*Priporočene cene za akcijske velikosti, vključno z montažo in 8,5 % DDV. Veljajo pri vseh pooblaščenih
zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2012.

42 mm

K.M.A. d.o.o.

Naša ponudba - storitev za vas
Strokovno
svetovanje

Natančne
izmere
gradbenih
odprtin

Demontaža in
kakovostna
montaža

Zagotovljen
servis in
vzdrževanje

Poslovna enota in razstavni
salon
Dobja vas 122
2390 Ravne na Koroškem
T: 02 821 52 85
W: www.kma.si
E: kma@amis.net

Garažna
vrata leta
RenoMatic
Decograin Golden Oak
vključno s pogonom
Samo
*

999 €

Vhodna
vrata leta
RenoDoor
Decograin Golden Oak
Samo
*

1.320 €

Garažna in vhodna vrata leta v 6 kak
Sekcijska garažna vrata RenoMatic

Standardno bela RAL 9016

vključno s Hörmann pogonom ProMatic, enake konstrukcije kot dvostenska izolirana
Hörmann sekcijska garažna vrata EPU v 4 akcijskih velikostih 2375 x 2000,
2375 x 2125, 2500 x 2000 in 2500 x 2125. Ostale velikosti vrat so na voljo v izvedbi
LPU 40, vodoravni motiv M, v enakih površinah.
Vrata RenoMatic so vam na voljo v gladki, mikroprofilirani površini Micrograin, in sicer v
barvah standardno bela, terra rjava, barva svetlega aluminija kakor tudi v UV obstojni
površini Decograin v imitacijah Golden Oak, Dark Oak in Titan Metallic.

Vhodna vrata RenoDoor
Enake konstrukcije kot vhodna vrata Hörmann ThermoPro z jeklenim vratnim krilom,
aluminijastim podbojem in debelino vratnega krila 46 mm v akcijski velikosti
1100 × 2100 mm. Ostale velikosti vrat so na voljo po naročilu.
Vrata RenoDoor so na voljo v lakirani, gladki izvedbi vratnega krila iz jekla, in sicer v
barvah standardno bela, terra rjava, barva svetlega aluminija kakor tudi v UV obstojni
površini v imitacijah Golden Oak, Dark Oak in Titan Metallic.

RenoMatic Micrograin
za 979 €.

RenoDoor Color
za 1.230 €.

Decograin Golden Oak

Prednosti površine Decograin:
• videz naravnega lesa
• visoka zvočna in toplotna izolacija
• brez naknadnega pleskanja
• brez zvijanja

Več o Hörmann programu garažnih in vhodnih vrat boste izvedeli v brošuri proizvodov,
pri vašem partnerju Hörmann ali na internetnem naslovu www.hoermann.com

RenoMatic Decograin
za 999 €.

RenoDoor Decograin
za 1.320 €.

Vhodna
vrata leta

Garažna
vrata leta

RenoDoor
Decograin Titan Metallic
brez obsvetlob
Samo
*

RenoMatic
Decograin Titan Metallic
vključno s pogonom
Samo
*

1.320 €

999 €

kovostnih površinah po akcijski ceni

RenoMatic Micrograin
za 979 €.

Barva svetlega aluminija RAL 9006

RenoDoor Color
za 1.320 €.

Decograin Dark Oak

RenoMatic Decograin
za 999 €.

RenoMatic Micrograin
za 979 €.

RenoDoor Color
za 1.320 €.

Decograin Titan Metallic

RenoDoor Decograin
za 1.320 €.

RenoMatic Decograin
za 999 €.

RenoDoor Decograin
za 1.320 €.

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. S pridržkom pravice do sprememb v ceni.
*Priporočene cene za akcijske velikosti, vključno z montažo in 8,5 % DDV. Veljajo pri vseh pooblaščenih zastopnikih
v Sloveniji do 31.12.2012.

Terra rjava RAL 8028

Vhodna vrata TopSecur
v izvedbi WK 2
brez obsvetlobe
Samo

cena
bez
*
VAT

2.170 €

Vhodna vrata
TopSecur

WK 2

Certificirana
Vhodna vrata enake konstrukcije kot TopPrestige,
varnost
v protivlomni izvedbi WK 2, z aluminijastim
polnilom, ki na zunanji strani prekriva okvir vratnega krila, profil
okvirja 80 mm, ročaj iz nerjavnega jekla, steklo: na zunanji strani
Float peskano s prozornimi črtami, na notranji strani VSG (P4).
Aplikacije iz nerjavnega jekla na notranji in zunanji strani.
Velikost vrat do 1250 × 2250 mm po meri, brez doplačila.

Obsvetloba
TopSecur
Obsvetloba TopSecur
v izvedbi WK 2
Vsaka samo

WK 2

Certificirana
V protivlomni izvedbi WK 2, s steklenim
varnost
polnilom z motivom, steklo: zunaj Float peskano
s prozornimi črtami, znotraj VSG (P4). Velikost
obsvetlobe do 600 × 2250 mm po meri, brez doplačila.

989 €

*

Z vhodnimi vrati Hörmann do več varnosti

Standardno bela
RAL 9016
na zunanji in notranji strani
prašno lakirano z visokim
sijajem.

Barva svetlega aluminija
RAL 9006
prašno lakirano z metalik
efektom, notranja stran v
standardno beli barvi.

Terra rjava RAL 8028
prašno lakirano, notranja
stran v standardno beli
barvi.

Decograin Golden Oak
z videzom naravnega lesa,
notranja stran v standardno
beli barvi.

Strukturni lak kostanjeve
barve v barvnem tonu
Hörmann CH 607, notranja
stran v standardno beli
barvi.

Strukturni lak v antracit
barvi v barvnem tonu
Hörmann CH 703,
notranja stran v standardno beli barvi.

Stand
12.201101.2012
/ Druck/12.2011
/ HF
Stanje 01.2012
/ Tiskanje
HF 86177
SL 86177-1
/ P.0.0 de / G.X.XX

V 6 zelo kakovostnih površinah po enaki akcijski ceni

Pogon krilnih vrat
RotaMatic 2 (2-krilna)
Samo

767 €

*

Pogon drsnih vrat
LineaMatic
Samo

475 €

*

Pogon krilnih vrat RotaMatic 2 (2-krilna)

Pogon drsnih vrat LineaMatic

• vzdržljiv pogon za 2-krilna vrata do maks. 2000 mm višine vrat in maks.
2500 mm širine vratnega krila

• pogon za drsna vrata do maks. 6000 mm širine in maks. 2000 mm
višine

• do maks. 220 kg teže vratnega krila

• do maks. 300 kg teže vratnega krila

• funkcija aktivnega vratnega krila se lahko programira

• profili zobate letve se morajo naročiti ločeno glede na izvedbo/
širino vrat

• vključno 4-kanalni oddajnik

• vključno 4-kanalni oddajnik

Vključno z mehkim
zagonom in mehko
ustavitvijo

Nastavljiva omejitev sile

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. S pridržkom pravice do
sprememb v ceni.
*Priporočene cene za akcijske velikosti, vključno z montažo in 8,5 % DDV. Veljajo pri vseh pooblaščenih
zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2012.

Pogoni dvoriščnih vrat za vaša krilna in drsna vrata

