Portes d'entrada i de garatge
per a reformes
Ofertes exclusives del número 1 d'Europa
Porta d'entrada
RenoDoor Light 010
des de
*

849 €

Porta de garatge automàtica
RenoMatic Light
des de
*

799 €

Hörmann li ofereix una completa gamma de prestacions:

Assessorament
competent

G
G

Tallers

GERMANS

GALIANO

Presa de mides a
l'obra

S.l.

P O RT E S I A U T O M AT I S M E S
C/Cruells, 56 - 25125 ALGUAIRE (Lleida)

Muntatge per
especialistes

973 75 66 64 - 973 75 64 02 - FAX: 973 75 72 61
Desmuntatge i
reciclatge respectuós
amb el medi ambient

Seguretat i elegància per a la seva llar
RenoMatic Light 2016 i RenoDoor Light

Porta seccional de garatge RenoMatic Light 2016
Acanalat M, amb automatisme ProLift*
• Plafons sandvitx amb aïllament, amb un gruix de 42 / 20 mm,
per a un elevat aïllament tèrmic, bona estabilitat i un agradable
funcionament suau
• Acabat Woodgrain (gofrat textura fusta) en RAL 9016 (blanc trànsit),
RAL 7016 (gris antracita) o RAL 8028 (marró terra)
• Protecció òptima i de llarga durada del bastiment mitjançant una
base de material sintètic
• Mides de promoció:
-- 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm per 799 €*

Porta de garatge automàtica
RenoMatic Light
des de
*

799 €

-- 2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm per 899 €*
-- 3000 × 2000 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm per 949 €*
-- 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm per 1.199 €*
Automatisme ProLift*
Inclou dos comandaments a distància
• Tècnica de corretja dentada silenciosa. Els
automatismes ProLift obren i tanquen la porta
de garatge d'una forma agradablement
silenciosa
• Desconnexió automàtica segura. La porta
s'atura automàticament en detectar un
obstacle. Aquesta funció li assegura
permanentment la més alta seguretat contra l'atrapament
• Seguretat garantida. Els automatismes ProLift han estat comprovats
i certificats segons la norma europea 13241-1
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Porta d'entrada RenoDoor Light, model 010 i model 015
• Construcció idèntica a les portes d'entrada ThermoPro,
models 010 o 015 de Hörmann
• Per dins i per fora, enrasat sense marc visible a la fulla
• Fulla d'acer de 46 mm amb trencament de pont tèrmic i revestiment
d'escuma rígida de PU
• Superfície lacada a exterior i interior
• Acabat Decograin amb recobriments de làmines per totes dues cares
• Bastiment d'alumini de 60 mm amb trencament de pont tèrmic amb
aspecte Roundstyle
• Tirador 38-2
• Bloqueig múltiple antiintrusió
• Bon aïllament tèrmic amb un coeficient UD de fins
a 1,1 W/(m²∙K)
• Mides de promoció:
RenoDoor Light, model 010
Amplada des de 875 – 1250 mm i alçària des de 1875 – 2250 mm
RAL 9016 (blanc trànsit), RAL 8028 (marró terra) i RAL 7016
(gris antracita) per 849 €*
Decograin Titan Metallic CH 703 i Golden Oak per 1.049 €*
RenoDoor Light, model 015
Amplada des de 875 – 1250 mm i alçària des de 1875 – 2250 mm
RAL 9016 (blanc trànsit), RAL 8028 (marró terra) i RAL 7016
(gris antracita) per 999 €*
Decograin Titan Metallic CH 703 i Golden Oak per 1.149 €*
• Lateral fix a joc en mides de promoció 400 × 2100 mm per
639 €*

Porta d'entrada
RenoDoor Light 015
des de
*

999 €

Els colors i acabats poden patir petites variacions a causa de la tècnica d'impressió sobre el paper en comparació amb l'aplicació de colors i acabats a la porta. Tots els colors i totes les especificacions es basen en el color RAL.
Reservat el dret a modificacions i errates per qüestions tècniques (el client sempre rebrà la informació prèviament).
* Tots els preus són preus recomanats de venda al públic amb IVA inclòs (RenoMatic Light 2016, RenoDoor Light 010/015 i lateral fix RenoDoor Light: vegi'n les mides reflectides més amunt). ProLift 700 per a les mides:
5000 x 2125 mm i 5000 x 2250 mm. Per a les altres mides, ProLift 500. Consulti altres models, acabats i mides al seu distribuïdor. Els preus no inclouen presa de mides, muntatge, desmuntatge ni eliminació de residus.
Vàlid per a tots els distribuïdors participants a Espanya, excepte Illes Balears i Illes Canàries fins al 31/12/2016.

