
“El número 1 
d'Europa i les seves 
portes ens han 
convençut!”

Porta d'entrada 
sense lateral

899 €*des de

Porta  
seccional de 

garatge automàtica

949 €*des de
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Porta seccional de garatge RenoMatic
inclou automatisme ProLift 700 (opcionalment ProMatic  
amb tecnologia BiSecur i un emissor HSE 4 BS: + 61 €*)

• Plafons amb aïllament sandvitx de 42 mm  
de gruix per a un gran aïllament tèrmic,  
imatge elegant i funcionament suau

• Automatisme de porta de garatge ProLift 700  
amb dos elegants emissors manuals de  
2 canals amb anella cromada per al clauer

• Mides de la promoció:
 – 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm per 949 €*

 – 2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm  
per 999 €*

 – 2750 × 2500 mm, 3000 × 2000 mm, 3000 × 2125 mm, 
3000 × 2250 mm, 3000 × 2500 mm per 1099 €*

 – 3000 × 3000 mm, 3500 × 2125 mm, 3500 × 2250 mm, 
3500 × 2500 mm per 1199 €*

 – 4000 × 2125 mm, 4000 × 2250 mm, 4000 × 2500 mm  
per 1249 €*

 – 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm per 1299 €*
 – 5000 × 2500 mm per 1399 €**

Qualitat Hörmann
Made in Germany

Trobarà més informació a  
www.hormann.es

Acabat Woodgrain o 
Decocolor.

Tots els acabats de les 
portes s'entreguen amb un 
revestiment galvanitzat 
platejat i laca de protecció 
a la part interior de la porta.

RAL 8028, marró terra Decocolor
Acabat decoratiu 
Golden Oak

Decocolor
Acabat decoratiu  
Dark Oak

Decocolor
Acabat decoratiu  
Night Oak

CH 703, antracita 
metàl·lic

RAL 7016, gris antracitaRAL 9006, alumini blanc RAL 9007, alumini gris

RAL 9016, blanc trànsit

Porta d'entrada d'acer/alumini 
Thermo46
• Fulla de la porta d'acer d'un gruix de 46 mm amb 

rebliment d'escuma dura de PU i trencament de 
pont tèrmic

• Bastiment d'alumini de 60 mm amb trencament  
de pont tèrmic d'estètica Roundstyle

• Gran aïllament tèrmic amb un coeficient  
UD de fins a 1,2 W/(m²∙K)*** 

• Mides de la promoció fins a 1250 × 2250 mm  
(a mida sense increment de preu)

Model 010 Model 015 Model 515
Colors promocionals

RAL 9016, blanc trànsit

RAL 7016, gris antracita

RAL 8028, marró terra

CH 703, antracita metàl·lic Decograin Titan metàl·lic CH 703

Acabats decoratius promocionals

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Acanalat M, 
Woodgrain en 

6 colors promocionals 
i 3 acabats decoratius 

promocionals

949 €*des de

Decograin Night Oak

Els colors i acabats representats no són vinculants. 
Indicacions de colors de conformitat amb els colors 
RAL. Reservat el dret a modificacions i errades 
per qüestions tècniques (el client sempre rebrà la 
informació prèviament).
* Tots els preus són preus recomanats de venda 

al públic amb IVA inclòs per a les mides de 
la promoció (RenoMatic 2019, Thermo46 
010/015/515: vegi‘n les mides reflectides més 
amunt). Consulti altres models, acabats i mides 
al seu distribuïdor. Els preus no inclouen presa 
de mides, muntatge, transport, desmuntatge 
ni eliminació de residus. Vàlid per a tots els 
distribuïdors participants a Espanya, excepte 
Illes Balears i Illes Canàries fins al 31/12/2019.

** Amb automatisme SupraMatic E BiSecur i un 
emissor HS 5 BS 

*** Depèn de l’acabat i la mida de la porta; el valor 
indicat correspon a l’acabat 010 i a la mida 
1230 × 2180 mm

Thermo46
en 4 colors 

promocionals

i 4 acabats decoratius 
promocionals

899 €*

1099 €*

des de

des de


