
Na przykład: nowatorska i przyszłościowa 
technologia sterowania radiowego BiSecur 
z funkcją odczytu położenia bramy. Kolor diody LED 
umieszczonej na nadajniku HS 5 BS informuje, czy brama 
garażowa jest otwarta czy zamknięta. Dzięki temu nie 
trzeba wychodzić na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy garaż 
jest bezpiecznie zamknięty. 
W dowolnym momencie można wygodnie zamknąć bramę 
jednym uruchomieniem przycisku, bez konieczności 
wychodzenia z domu. Nowo zaprojektowany i wyjątkowo 
bezpieczny system kodowania BiSecur gwarantuje 
maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału 
sterowania radiowego przed skopiowaniem przez 
niepowołane osoby. System został przetestowany 
i certyfikowany przez ekspertów 
ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum 
i jest tak samo bezpieczny jak bankowość elektroniczna. 
Nadaje się do obsługi bram garażowych, bram wjazdowych, 
sterowania oświetleniem i wielu innych funkcji.

„Fascynuje mnie 
technologia 
przemyślana 
w najdrobniejszym 
szczególe.“

W standardowej wersji 
garażowej bramy segmentowej 
RenoMatic 2013: 
nadajnik HS 5 BS 
(zdjęcie w skali 1:1)

Brama Roku: automatyczna brama RenoMatic 2013
Garażowa brama segmentowa Hörmann RenoMatic 2013 
charakteryzuje się najlepszą izolacyjnością cieplną dzięki 
zastosowaniu ocieplanych segmentów. Bardzo przekonująca 
jest także nowa elegancka powierzchnia New Silkgrain. 
Brama jest wyposażona w napęd ProMatic, co zapewnia 
codzienny komfort użytkowania. Automatyczna brama 
gwarantuje szybki i wygodny dostęp do garażu. Bramę 
RenoMatic 2013 oferujemy z wyjątkowym nadajnikiem 
HS 5 BS w kolorze białym z dodatkową funkcją 
odczytu położenia bramy (zamiast standardowego 
nadajnika HSE 2 BS).
od 2690 zł* bez VAT 
(od 3309 zł z 23 % VAT, od 2905 zł z 8 % VAT)

Drzwi Roku: drzwi zewnętrzne RenoDoor 2013
Drzwi zewnętrzne Hörmann RenoDoor 2013 stanowią 
nie tylko atrakcyjną wizytówkę domu i perfekcyjnie pasują 
do bramy garażowej. Mają też inne zalety: stalowa 
płyta drzwiowa i aluminiowa ościeżnica są wyposażone 
w przegrodę termiczną. Płyta drzwiowa o grubości 
46 mm zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną – 
współczynnik U wynosi do 1,5 W/(m

2
·K). Takie drzwi 

gwarantują oszczędność kosztów i zużycia energii. 
Kolejną innowacją firmy Hörmann jest wyposażenie 
drzwi RenoDoor obustronnie w przeszklenie 
ze szkła bezpiecznego.
od 3790 zł* bez VAT 
(od 4662 zł z 23 % VAT, od 4093 zł z 8 % VAT)

Najwyższa jakość dla Państwa domu

Wszystkie produkty objęte promocją 
opisano na wewnętrznych stronach

Z funkcją odczytu 
położenia bramy

Made in Germany

„Bramy
i drzwi Hörmann
to prawdziwi
zwycięzcy.“
Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1

„Cenię 
profesjonalistów, 
którzy codziennie 
dają z siebie 
wszystko.“
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Tylko w firmie Hörmann

Demontaż 
i ekologiczna 
utylizacja

ZA WYSOKIE KOSZTY OGRZEWANIA?

za starą bramę garażową lub drzwi zewnętrzne 
przy zakupie nowej bramy lub drzwi 

Gwarantujemy
 ●  demontaż starej bramy lub drzwi
 ●  ekologiczną utylizację
 ●  profesjonalny montaż nowej bramy i drzwi

Nowe drzwi i brama to mniejsze straty ciepła. 
To większy komfort użytkowania i bezpieczeństwo!

500 zł***do

*** Premia 500 zł przy zakupie drzwi zewnętrznych TopPrestige, TopComfort, ThermoPro Plus; 
300 zł przy zakupie bramy LPU 40

PREMIA

Porady i szczegółowe informacje u partnera handlowego

POSPCS109
Stempel



Klasa 2
wg PN-ENV 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Automatyczna brama RenoMatic 2013

Garażowa brama segmentowa 
RenoMatic 2013, z przetłoczeniami M 
w komplecie z napędem ProMatic 

• Taka sama konstrukcja jak garażowych 
bram segmentowych EPU

• Ocieplane segmenty bramy
• Napęd ProMatic do bramy garażowej, 

wykorzystujący nowoczesną 
technologię sterowania radiowego 
BiSecur, z nadajnikiem HS 5 BS 
w kolorze białym

• Wymiary promocyjne 2375 × 2125 mm 
i 2500 × 2125 mm

Standardowo:
nadajnik HS 5 BS 
w kolorze białym 
z funkcją odczytu 
położenia bramy

2690 zł*od cena 
bez
VAT

cena 
bez
VAT

od 4662 zł (z 23 % VAT)
od 4093 zł (z 8 % VAT)

4613 zł (z 23 % VAT)
4050 zł (z 8 % VAT)

od 3309 zł (z 23 % VAT)
od 2905 zł (z 8 % VAT)

9779 zł (z 23 % VAT)
8586 zł (z 8 % VAT)

od

Drzwi Roku RenoDoor 2013

Drzwi zewnętrzne RenoDoor 2013 
bez naświetli bocznych

• Taka sama konstrukcja jak drzwi zewnętrznych 
Hörmann ThermoPro z ościeżnicą aluminiową

• Wyglądem odpowiadające bramie garażowej
• Płyta drzwiowa o grubości 46 mm 

z przegrodą termiczną
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Wymiar promocyjny 1100 × 2100 mm
• Możliwość opcjonalnego wyposażenia w naświetla 

boczne z oferty drzwi ThermoPro 

RAL 8028, brązowy
Brama: New Silkgrain za 2690 zł* bez VAT 
(3309 z 23 % VAT, 2905 zł z 8 % VAT)
Drzwi: gładka powierzchnia za 3990 zł* bez 
VAT (4908 zł z 23 % VAT, 4309 zł z 8 % VAT)

Dark Oak
Brama: Decograin za 2790 zł* bez VAT 
(3432 zł z 23 % VAT, 3013 zł z 8 % VAT)
Drzwi: Decograin za 3990 zł* bez VAT 
(4908 zł z 23 % VAT, 4309 zł z 8 % VAT)

RAL 9006, białe aluminium
Brama: New Silkgrain za 2690 zł* bez VAT 
(3309 z 23 % VAT, 2905 zł z 8 % VAT)
Drzwi: gładka powierzchnia za 3990 zł* bez 
VAT (4908 zł z 23 % VAT, 4309 zł z 8 % VAT)

Titan
Brama: New Silkgrain za 2690 zł* bez VAT 
(3309 z 23 % VAT, 2905 zł z 8 % VAT)
Drzwi: gładka powierzchnia za 3790 zł* bez 
VAT (4662 zł z 23 % VAT, 4093 zł z 8 % VAT)

RAL 9016, biały
Brama: New Silkgrain za 2690 zł* bez VAT 
(3309 z 23 % VAT, 2905 zł z 8 % VAT)
Drzwi: gładka powierzchnia za 3790 zł* bez 
VAT (4662 zł z 23 % VAT, 4093 zł z 8 % VAT)

Golden Oak
Brama: Decograin za 2790 zł* bez VAT 
(3432 zł z 23 % VAT, 3013 zł z 8 % VAT)
Drzwi: Decograin za 3990 zł* bez VAT 
(4908 zł z 23 % VAT, 4309 zł z 8 % VAT)

Drzwi zewnętrzne RenoDoor light
Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm z przegrodą 
termiczną w wymiarach promocyjnych 1100 × 2100 mm

Drzwi zewnętrzne RenoDoor light

2090 zł* • Taka sama konstrukcja jak drzwi zewnętrznych 
Hörmann ThermoPro z ościeżnicą aluminiową 

• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm 
z przegrodą termiczną

• do wyboru 3 wersje wykończenia w jednej cenie
• Wymiar promocyjny 1100 × 2100 mm

Standardowo 
z nadajnikiem 
HS 4 BS 
w kolorze 
czarnym

Napędy do bram wjazdowych wykorzystujące 
nowoczesną technologię sterowania radiowego BiSecur

Napęd RotaMatic 2 do bram skrzydłowych
Do bram 2-skrzydłowych o szerokości 
skrzydła maks. 2500 mm, w komplecie 
z nadajnikiem HS 4 BS, kolor czarny 

• Wytrzymały napęd elektromechaniczny do bram 
skrzydłowych, wykorzystujący nowoczesną technologię 
sterowania radiowego BiSecur (brak możliwości 
odczytu położenia bramy), z nadajnikiem HS 4 BS 
w kolorze czarnym

• Do bram 2-skrzydłowych o wysokości maks. 
2000 mm i szerokości skrzydła maks. 2500 mm

• Ciężar skrzydła maks. 220 kg
• Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
• Regulowane ograniczenie siły
• Możliwość programowania funkcji skrzydła przechodniego

1750 zł*

Napęd LineaMatic do bram przesuwnych
Do bram przesuwnych o szerokości 
maks. 6000 mm, w komplecie 
z nadajnikiem HS 4 BS, kolor czarny

• Napęd do bram przesuwnych, wykorzystujący 
nowoczesną technologię sterowania radiowego 
BiSecur (brak możliwości odczytu położenia bramy), 
z nadajnikiem HS 4 BS w kolorze czarnym 

• Wysokość bramy maks. 2000 mm i szerokość 
bramy maks. 6000 mm

• Ciężar skrzydła maks. 300 kg
• Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
• Regulowane ograniczenie siły
• Profile listwy zębatej należy zamówić oddzielnie 

w zależności od wersji / szerokości bramy

990 zł*

Drzwi zewnętrzne TopSecur 
Przeciwwłamaniowa wersja wykonania w klasie 2 
wg PN ENV 1627, wymiary promocyjne maks. 
1250 × 2250 mm, wykonanie na wymiar bez dopłaty

Naświetle boczne TopSecur 
Przeciwwłamaniowa wersja wykonania w klasie 2 
wg PN ENV 1627, wymiary promocyjne maks. 
600 × 2250 mm, wykonanie na wymiar bez dopłaty

Drzwi zewnętrzne TopSecur z naświetlami bocznymi

• Aluminiowe drzwi zewnętrzne wysokiej jakości, profil ramy 80 mm
• Elegancki wygląd od zewnątrz zapewnia wypełnienie z aluminium, które całkowicie zakrywa skrzydło
• Przeciwwłamaniowa wersja wykonania w klasie 2 wg PN ENV 1627
• 6 różnych powierzchni / kolorów do wyboru

RAL 9016
biały
od zewnątrz 
i wewnątrz 
lakierowane 
proszkowo 
na wysoki połysk

Decograin 
Golden Oak
wierna imitacja 
drewna, 
od wewnątrz 
kolor biały

RAL 9006
białe aluminium
lakierowane 
proszkowo z efektem 
metalicznym, 
od wewnątrz 
kolor biały

Hörmann 
kolor CH 607
kasztanowy lakier 
strukturalny, 
od wewnątrz 
kolor biały

RAL 8028
brązowy
lakierowane 
proszkowo, 
od wewnątrz 
kolor biały

Hörmann 
kolor CH 703
antracytowy lakier 
strukturalny, 
od wewnątrz 
kolor biały

7950 zł* 3750 zł*

Przedstawione kolory i wykończenia powierzchni nie są wiążące. Zmiany i pomyłki w cenach zastrzeżone. 
Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

*Sugerowana cena producenta dotyczy wymiarów / produktów objętych promocją (RenoMatic 2013: 2375 × 2125 mm i 2500 × 2125 mm, RenoDoor 2013: 1100 × 2100 mm, drzwi TopSecur: do 1250 × 2250 mm, element boczny 
TopSecur: do 600 × 2250 mm); nie obejmuje wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8 % VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie stawki. Dotyczy wszystkich partnerów 
handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2013 r.

RAL 8028 
brązowy

RAL 9016
biały

Titan

3790 zł*

cena 
bez
VAT

cena 
bez
VAT

cena 
bez
VAT

cena 
bez
VAT

2153 zł (z 23 % VAT)1218 zł (z 23 % VAT)

cena 
bez
VAT

2571 zł (z 23 % VAT)
2257 zł (z 8 % VAT)

POSPCS109
Stempel




