
Vstupní dveře  
ThermoPro Motiv 010

Úspěšná modernizace  
s akčními výrobky
Domovní a vstupní tepelně izolační dveře

Na výběr ze dvou sad kování  
z ušlechtilé oceli
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Vstupní tepelně izolační dveře  
ThermoPro Motiv 010

• Ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným  
mostem o tloušťce 46 mm s polyuretanovou  
výplní

• Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem  
o tloušťce 60 mm v pravoúhlé provedení

• Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
• S hodnotou UD až 1,2 W/(m²∙K) jsou dveře špičkou v této 

cenové kategorii 
• Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na  

vnitřní i vnější straně
• Na přání možno dodat s kukátkem a v bezpečnostní třídě RC 2 

s příplatkem
• Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm

Domovní dveře  
ThermoPlus 700A 2016

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti. Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

Made in Germany

Na přání

klika/klika 
ES 0

od 20.990 Kč*

Domovní dveře ThermoPlus 700A 2016

• ocelové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem o tloušťce  
65 mm s polyuretanovou výplní

• Hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem o tloušťce 80 mm  
v provedení Roundstyle

• Vysoká tepelná izolace s hodnotou UD až 0,97 W/ (m²∙K) 
• Nástřik práškové barvy nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
• Vícenásobné uzamykání bránící vloupání
• Na přání možno dodat provedení klika/klika za stejnou cenu
• Rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm

Nejlepší volba: design dveří bez rámového profilu

Dveřní křídlo s hladkou plochou zevnitř i zevně bez viditelného rámu křídla vyhovuje i těm 
nejnáročnějším estetickým požadavkům.

POZOR - identická garážová vrata a domovní dveře v provedení Decograin zlatý dub a tmavý 
dub/ořech pouze u vrat RenoMatic 2016. 

Tmavý dub / 
ořech
Decograin
36.990 Kč*

Tmavý dub / ořech
Decograin
23.990 Kč*

Zlatý dub
Decograin
36.990 Kč*

Zlatý dub
Decograin
23.990 Kč*

Titan Metallic 
CH 703
Decograin
36.990 Kč*

Titan Metallic CH 703
Decograin
23.990 Kč*

Provozně bílá
RAL 9016
33.990 Kč*

Provozně bílá
RAL 9016
20.990 Kč*

Antracitová 
šeď
RAL 7016
34.990 Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
20.990 Kč*

Terakotově 
hnědá
RAL 8028
34.990 Kč*

Terakotově hnědá
RAL 8028
20.990 Kč*

od 33.990 Kč*

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.


