Úsporná vrata „RenoMatic light“
s povrchem Woodgrain

S oboustranným základním
polyesterovým nástřikem:

V šesti akčních
velikostech:
2375 × 2000
2500 × 2000
3000 × 2000
2375 × 2125
2500 × 2125
3000 × 2125

Zevně RAL 9010

Zevnitř RAL 9002

Porovnejte!
86039-Flyer RenoMatic-CS.indd 1

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Akce platí od
1.1.2012 do 29.2.2012
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Značková kvalita Hörmann
za super úspornou cenu
Vrata Hörmann RenoMatic light, včetně pohonu Hörmann „ProMatic“ a konstrukčně stejná jako
dvoustěnná tepelně izolovaná sekční garážová vrata Hörmann EPU v šesti akčních velikostech,
drážka M s povrchem Woodgrain v čistě bílé barvě RAL 9010.

42 mm

Sekční garážová vrata
„RenoMatic light“

Pohon garážových vrat ProMatic

Zajištění vrat bránící vloupání

Sekční garážová vrata „RenoMatic light“ mají
dvoustěnnou izolaci. V porovnání s vraty EPU
jsou lamely zhotoveny z tenčího plechu. Díky
izolaci o tloušťce 42 nebo 20 mm je chod vrat
příjemně tichý. Technika tažných pružin
s patentovaným systémem pružina v pružině
chrání křídlo vrat před zřícením. Díky dobré
tepelné izolaci jsou tato vrata velmi vhodná,
když je garáž připojena k domu nebo když
z garáže vede přístup do domu.

Bezpečný a bezúdržbový kvalitní pohon
garážových vrat. S patentovanou technikou
pohonu využívající vodicí kolejnice, která
zajišťuje spolehlivý a tichý chod vrat. Včetně
spolehlivé vypínací automatiky, která vrata
zastaví u překážek. S pohonem Hörmann
ProMatic si automaticky užíváte většího
pohodlí a bezpečnosti.

Automatická sekční vrata mají automatické
zajištění. Když se garážová vrata zavřou,
zapadne zajištění proti zvednutí automaticky
do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned
uzamknuta a chráněna proti vypáčení.
Toto zajištění vrat funguje čistě mechanicky,
zůstává tedy účinné i bez napájení elektřinou.

Křídlo vrat a zárubeň

Zárubeň s optimální
dlouhodobou ochranou

Bezpečná podle evropské normy

Harmonický celkový dojem vrat je výsledkem
mnoha malých detailů. Například bočních
zárubní a vyrovnávací clony překladu, která
je u výrobků Hörmann vždy vzhledově stená
jako bílý povrch vrat Woodgrain. Lamely
jsou zevně i zevnitř opatřeny základovým
nástřikem. Vše je vzájemně přizpůsobeno.

Patka zárubně o výšce 4 cm z umělé
hmoty odolné proti křehnutí chrání vrata
dlouhodobě před možnou korozí a na rozdíl
od konkurenčních řešení i při nahromadění
mokra. Patka zárubně zcela obemkne zárubeň
v místě ohrožení korozí, jen to je účinná
dlouhodobá ochrana.

U firmy Hörmann jsou sekční vrata
samotná i v kombinaci s pohony
zkoušena a certifikována podle vysokých
bezpečnostních požadavků evropské
normy 13241-1. Sekční vrata již nemohou
být bezpečnější. Srovnání se vyplatí!

Jen u firmy Hörmann

Jen u firmy Hörmann
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42 mm

Tažná a tlačná síla: 500 N
Špičková síla: 650 N
Otvírací rychlost: max. 14 cm/s
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