„Europas ledande
garageportsleverantör
övertygar!“

Elegant entrédörr
med hög säkerhet
från

14.995:-**

Garageport
med motor
till kampanjpris

14.900:-*

Takskjutport - Årets Port 2020
inkl. garageportsmotor ProMatic 3
• Isolerad 42 mm för hög värmeisolering och stabil portrörelse
• Garageportsmotor ProMatic 3 med den moderna säkerhetstekniken BiSecur
• Kampanjstorlekar:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

RAL 9016,

RAL 7016,

Trafikvit

Antracitgrå

M-profil,
Woodgrain,
i 2 kampanjfärger
inkl. motor ProMatic 3

14.900:-*

Välj mellan de 2
rna!
bästsäljande kulöre
Handsändare HSE 4 BS:
Strukturerad yta i svart med ögla för
nycklering

Portarna i kampanjen har en klarlackad
galvaniserad insida.

Ytan Woodgrain, för portar i
M-profil, kännetecknas av den
verklighetstrogna trästrukturen
och sin slitstyrka. (Bilden visar
RAL 9016, Trafikvit)

Hörmann-kvalitet
Made in Germany

*

Alla priser i detta kampanjblad är rekommenderade kampanjpriser, inkl. 25% moms, exkl. mätning, demontage, montage och avfallshantering.
Priserna gäller endast för kampanjstorlekarna 2375x2000 mm, 2375x2125 mm, 2500x2000 mm och 2500x2125 mm i de 2 angivna kampanjfärgerna
och med motor ProMatic 3. Gäller alla deltagande återförsäljare i Sverige från 2020-03-01 till 2020-12-31.
De avbildade färgerna och ytorna i detta kampanjblad kan avvika något. Alla färger enligt RAL-skalan. Med förbehåll för eventuella ändringar och felaktigheter.

Entrédörr Thermo65
• RC2-säkerhetsklassade som standard
• Hög värmeisolering med ett
UD-värde ner till 0,87 W/(m²·K)
• Kampanjstorlekar:
B875-1250 mm x H1875-2250 mm

RC 2
Certifierad
säkerhet

Entrédörr
i 2 kampanjfärger

Kampanjfärger Thermo65

från
RAL 9016, Trafikvit

14.995:-**

RAL 7016, Antracitgrå

„Nu känner
vi oss trygga!“
Motiv THP 010

Motiv THP 015

Motiv THP 515

Motiv THP 700S

Motiv THP 810S

Motiv THP 900S

Motiv THP 010, Motiv THP 015, Motiv THP 515
I 2 färger: 14.995:-** 		
Motiv THP 700S, Motiv THP 810S, Motiv THP 900S
I 2 färger: 18.250:-** 		

** Alla priser i detta kampanjblad är rekommenderade kampanjpriser, inkl. 25% moms, exkl. mätning, demontage, montage och avfallshantering.
Priserna är beroende på utförande, angivet frånpris är för motiv 010, 015 och 515 i storlek 1000 x 2100 mm i de 2 kampanjfärgerna exkl. sidoljus.
Gäller alla deltagande återförsäljare i Sverige från 2020-03-01 till 2020-12-31.
De avbildade färgerna och ytorna i detta kampanjblad kan avvika något. Alla färger enligt RAL-skalan. Med förbehåll för eventuella ändringar och felaktigheter.

OBS! Dörrarna på
de men
bilderna är inåtgåen
ende!
levereras som utåtgå

Tillbehör för din entrédörr
Automatiskt dörrlås - SmartKey
• Perfekt för montering på entrédörrar
• Trådlös styrning av dörrlås
• Bekväm och enkel öppning med exempelvis
handsändare, kodlås eller direkt på SmartKey

Automatiskt dörrlås
SmartKey

2.900:ink. moms

Snygg garageport även om
10 år med den slitagetåliga
karmfoten i plast.

ÅRS

garanti

Uppskjutningsspärr i portlåsningen försvårar
uppbrytning av porten.

Hörmann erbjuder 10 års garanti på alla
takskjutportar.
* Utförliga garantivillkor finns på: www.hoermann.com

Osynliga skarvar mellan
portens sektioner ger ett
harmonisk helhetsintryck.
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Hörmann - Kvalitet utan kompromisser

