
Wykorzystaj swoją szansę: 
weź udział 

w losowaniu

Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone. Losowanie bram z okazji 75-lecia firmy Hörmann odbywa się w całej 
Europie. W losowaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy przedsiębiorstwa i członkowi ich rodzin. 
Wypłata wygranych w gotówce nie jest możliwa. 

M233

Mój adres:

imię, nazwisko

ulica, numer domu

kod pocztowy, miejscowość

chciałbym wygrać 
jubileuszową bramę 
Hörmann Micro 75 
z napędem.Tak,

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31. 12. 2010 r.
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Wielka lo
teria

!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Hörmann 
Polska sp. z o.o. (KRS 0000104824) i jej autoryzowanych przedstawicieli do celów 
organizowanej loterii oraz do celów marketingowych i handlowych. Informujemy, 
że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do 
danych oraz ich poprawiania. 

Garażowa brama segmentowa 
Micro 75 
Z gładką, delikatnie profilowaną powierzchnią Micrograin, 
o konstrukcji identycznej jak w przypadku ocieplanych 
garażowych bram segmentowych Hörmann EPU. 
W 4 promocyjnych wymiarach: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 
Pozostałe wymiary bramy w wersji LPU 40, 
z przetłoczeniami L, Micrograin.

Ekskluzywny wygląd bramy - 
6 kolorów bez dopłaty

 Brama jubileuszowa
Oszczędź teraz do 38 %**

Biały 
RAL 9016

Jasnoszary 
RAL 7035

Białe Aluminium 
RAL 9006

Antracytowy 
RAL 7016

Zielony 
RAL 6009

Brązowy 
RAL 8028

bram 
jubileuszowych!

2.113 zł (z 7% VAT), 2.410 zł (z 22% VAT)

1.9

Jubileuszowa brama garażowa
Micro 75

w 6 kolorach za jedyne

 zł * bez
VAT

cena

w losowaniu

Biały Jasnoszary Białe Aluminium Antracytowy Antracytowy Zielony Brązowy 

Świętuj z nami jubileusz firmy Hörmann i wykorzystaj 
swoją szansę na wygraną: z okazji 75 rocznicy powstania 
przedsiębiorstwa Hörmann organizuje loterię obejmującą 
75 jubileuszowych bram Micro 75 z napędem ProMatic. 
Udział w losowaniu jest bardzo prosty. Wystarczy po prostu 
wypełnić kupon i oddać najbliższemu autoryzowanemu 
przedstawicielowi firmy Hörmann. Jeśli wygrasz, a do 
garażu będziesz potrzebować bramę o innych wymiarach 
niż objęte promocją, wówczas cena bramy, którą 
wybierzesz, zostanie po prostu pomniejszona o wartość 
wygranej bramy jubileuszowej.

Weź udział w losowaniu. 
Hörmann życzy Ci powodzenia!



4 rodzaje wysokiej jakości 
powierzchni w jednej 
jubileuszowej cenie

Powierzchnia w strukturze Silkgrain, 
kolor biały
Brama garażowa z powierzchnią Silkgrain, kolor 
biały, stalowe drzwi zewnętrzne lakierowane w 
kolorze białym. Dzięki wrażeniu niezwykłej elegancji 
półmatowa powierzchnia Silkgrain pasuje 
szczególnie do nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych.

Powierzchnia Decograin 
Golden Oak
Brama garażowa i stalowe drzwi zewnętrzne 
z powierzchnią Decograin Golden Oak. Dzięki 
wytłoczonym słojom ta odporna na działanie 
promieni UV powierzchnia sprawia wrażenie 
wykonanej z prawdziwego drewna.

Powierzchnia Decograin 
Dark Oak
Brama garażowa i stalowe drzwi zewnętrzne 
z powierzchnią Decograin Dark Oak. Dzięki 
wytłoczonym słojom ta odporna na działanie promieni 
UV powierzchnia nie tylko wygląda jak prawdziwe 
drewno (ciemny dąb), lecz przypomina je również 
w dotyku. 

Powierzchnia Decograin 
Titan Metallic
Stalowa brama garażowa i drzwi zewnętrzne 
z powierzchnią Decograin Titan Metallic. Ta 
powłoka odporna na działanie promieni UV ma 
bardzo ekskluzywny i szlachetny charakter – 
wykończenie jest podobne do koloru CH 703 
Hörmann.

Jubileuszowe ceny: dzięki nim wymiana bramy sprawi Ci podwójną radość

Zalety powierzchni 

Decograin

• Naturalny charakter drewna

• Bardzo dobra izolacyjność cieplna 

i akustyczna

• Bramy nie trzeba malować

• Brama nie wypacza sięGarażowa brama 
segmentowa
RenoMatic 75
Razem z napędem do bram garażowych 
Hörmann ProMatic. Brama o konstrukcji 
identycznej jak w przypadku ocieplanych 
segmentowych bram garażowych 
Hörmann EPU.
W 4 promocyjnych wymiarach: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 
Pozostałe wymiary bramy w wersji LPU 40, 
z przetłoczeniami M i takim samym 
wykończeniem powierzchni.

Drzwi zewnętrzne
RenoDoor 75
Konstrukcja identyczna jak w przypadku 
drzwi zewnętrznych Hörmann ThermoPro 
z aluminiową ościeżnicą, w promocyjnym 
wymiarze 1100 x 2100 mm. Głębokość 
montażowa 46 mm. Inne wymiary drzwi 
dostępne na zapytanie.

zł * zł *3.6 2.7
2.969 zł (z 7% VAT), 3.386 zł (z 22% VAT)3.932 zł (z 7% VAT), 4.484 zł (z 22% VAT)

Drzwi zewnętrzne 
RenoDoor 75

jedynie

Garażowa brama segmentowa
RenoMatic 75 z napędem

jedynie

bez
VAT

cena
bez
VAT

cena



W komplecie 
4-przyciskowy 
nadajnik HSM 4 
w formacie mini

Z funkcją łagodnego 
rozruchu i zatrzymania

Regulowane 
ograniczenie siły

Napęd do bram przesuwnych 
LineaMatic

Brama uchylna 
Pearl 75
Z powierzchnią strukturalną Pearlgrain 
w 2 kolorach w tej samej cenie. 
W 4 promocyjnych wymiarach: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 

Drzwi zewnętrzne 
RenoDoor 75 light
Konstrukcja identyczna jak w przypadku drzwi 
zewnętrznych Hörmann ThermoPro z aluminiową 
ościeżnicą, w 2 kolorach w tej samej cenie 
i w promocyjnym wymiarze 1100 x 2100 mm. 
Głębokość montażowa 46 mm. Inne wymiary 
drzwi dostępne na zapytanie. Brązowy RAL 8028Brązowy RAL 8028

Biały RAL 9016 Biały RAL 9016 

Jubileuszowe ceny: dzięki nim wymiana bramy sprawi Ci podwójną radość

*Zalecane ceny producenta. Dotyczą wszystkich partnerów handlowych uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązują do dnia 31.12.2010 r. 

• Wytrzymały napęd 
elektromechaniczny 
z dwoma siłownikami 
do 2-skrzydłowych bram 
rozwiernych

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

• Maks. ciężar skrzydła 220 kg
• Możliwość programowania funkcji skrzydła 

przechodniego

• Napęd do bram 
przesuwnych o szerokości 
maks. 6000 mm i wysokości 
maks. 2000 mm

• Ciężar bramy do 300 kg
• Profile listwy zębatej należy 

zamówić oddzielnie w zależności od wersji 
wykonania/szerokości bramy

zł *1.5 zł *9

Napęd do bram skrzydłowych 
RotaMatic 2

1.922 zł (z 22% VAT) 1.190 zł (z 22% VAT)

Napęd do bram skrzydłowych 
RotaMatic 2

jedynie

Napęd do bram przesuwnych 
LineaMatic

jedynie

zł *7 zł *1.9

Brama uchylna 
Pearl 75
jedynie

Drzwi zewnętrzne 
RenoDoor 75 light

jedynie

829 zł (z 7% VAT), 946 zł (z 22% VAT) 2.113 zł (z 7% VAT), 2.410 zł (z 22% VAT)

bez
VAT

cena
bez
VAT

cena

bez
VAT

cena
bez
VAT

cena

Informacje dla budujących 
nowe domy i planujących 
remont: wszystko na temat 
bram garażowych, napędów, 
drzwi zewnętrznych i innych 
produktów fi rmy Hörmann.

www.hoermann.com

Brązowy RAL 8028Brązowy RAL 8028

Biały RAL 9016 Biały RAL 9016 



Drzwi 
zewnętrzne 
TopSecur 75
Konstrukcja identyczna jak 
w przypadku drzwi zewnętrznych 
TopPrestige, w wersji 
przeciwwłamaniowej 
kl.2 wg EN 1627, z wypełnieniem 
aluminiowym zakrywającym skrzydło 
po stronie zewnętrznej, profil ramy 
80 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej, 
przeszklenie: po stronie zewnętrznej 
float piaskowane z przezroczystymi 
pasami, po wewnętrznej VSG (P4). 
Aplikacje ze stali nierdzewnej po 
stronie wewnętrznej i zewnętrznej. 
Maks. wymiary drzwi 
1200 x 2250 mm, wykonanie 
na wymiar bez dopłaty.

Element boczny 
TopSecur 75
W wersji przeciwwłamaniowej 
kl.2 wg EN 1627, z wypełnieniem 
ze szkła z wzorem, przeszklenie: 
po stronie zewnętrznej float 
piaskowane z przezroczystymi 
pasami, po wewnętrznej VSG (P4). 
Maks. wymiary elementu bocznego 
600 x 2250 mm, wykonanie na 
wymiar bez dopłaty.

4 rodzaje wysokiej jakości powierzchni w jednej jubileuszowej cenie

I jeszcze jeden powód do zadowolenia: 
zestaw przeciwwłamaniowy    
w jubileuszowej cenie
Za niewielką dopłatą 875 zł otrzymasz wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne 
TopComfort, TopPrestige i TopPrestigePlus firmy Hörmann oraz elementy boczne 
i naświetla w atestowanej przeciwwłamaniowej wersji kl.2 wg EN 1627. 
Tylko Hörmann oferuje kompletny system drzwiowy w klasie 2 wg EN 1627, 
składający się z drzwi zewnętrznych, elementów bocznych i naświetla.

Drzwi 

Z okazji jubileuszu oszczędź 
i poczuj się bezpiecznie

Biały 
RAL 9016.

Szlachetny lakier 
strukturalny 
w kolorze 
antracytowym 
(Hörmann 
CH 703), strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.

Kasztanowy 
lakier 
strukturalny 
(Hörmann 
CH 607), strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.

Powierzchnia 
Decograin 
Golden Oak 
wiernie imitująca 
charakter 
drewna, strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.
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8  zł *
936 zł (z 7% VAT), 1.068 (z 22% VAT)

Zestaw przeciwwłamaniowy kl.2 wg EN 1627 
do wszystkich drzwi zewnętrznych TopComfort, 
TopPrestige i TopPrestigePlus oraz elementów 

bocznych i naświetli firmy Hörmann
każdy tylko z dopłatą

bez
VAT

cena

zł *3.3

8.105 zł (z 7% VAT), 9.242 zł (z 22% VAT)

3.611 zł (z 7% VAT), 4.118 zł (z 22% VAT)

Drzwi zewnętrzne TopSecur 75
w klasie 2 wg EN 1627 

jedynie

Element boczny TopSecur 75
w klasie 2 wg EN 1627

każdy jedynie

zł *7.5 bez
VAT

cena

bez
VAT

cena

Szlachetny lakier 
strukturalny 
w kolorze 
antracytowym 

CH 703), strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.

strukturalny 

CH 607), strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.

Golden Oak 
wiernie imitująca 
charakter 
drewna, strona 
wewnętrzna 
w kolorze białym.

Tylko w firmie Hörmann

kl.2
kl.2

kl.2
kl.2

kl.2
kl.2

Bezpieczeństwo 
potwierdzone 
certyfikatem

Bezpieczeństwo 
potwierdzone 
certyfikatem

Bezpieczeństwo 
potwierdzone 
certyfikatem




