
Souhra kvality a bezpečnosti 
„Made in Germany“

Vrata a dveře od evropského výrobce č. 1

Garážová vrata 
vč. pohonu

od 26.990 Kč*

Akce

Domovní dveře
bez bočního dílu

od 41.990 Kč*

Akce



Sekční  
garážová vrata
RenoMatic
• Dvoustěnné ocelové lamely o tloušťce 42 mm  

pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu  
a příjemně tichý chod

• Pohon garážových vrat ProLift 700,  
ProMatic 4 nebo SupraMatic E4 / P4

• Všechny povrchy vrat jsou zušlechtěné 
pozinkováním ve stříbrné barvě a ochranným 
lakem na vnitřní straně vrat

• Akční velikosti: 25 akčních rozměrů  
od 2375 x 2000 mm do 5500 x 2500 mm

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (RenoMatic 2375 × 2000 mm do 5000 × 2500 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.   
Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Lakovaný povrch Decocolor
okouzluje přírodním vzhledem
dřeva ve dekor zlatý dub

Dekor tmavý dub – ořech

Dekor tmavý dub – rustical

Povrch vrat Woodgrain 
věrně imituje strukturu řezu 
neopracovaného dřeva a 
dává na obdiv jeho 
robustnost v provedení 
dopravní bílá RAL  9016

Bílý hliník RAL  9006

Šedý hliník RAL  9007

Antracitová metalická CH 703

Antracitová šedá RAL  7016

Hluboká černá RAL  9005

Zemní hnědá RAL  8028

Drážka M 
Woodgrain

od 26.990 Kč*

vč. pohonu

Akce

Drážka M 
Decocolor

od 26.990 Kč*

vč. pohonu

Akce



Pro více informací naší  
nabídky garážových vrat stačí  

naskenovat QR kód.

Moderní povrch Slategrain 
imituje lámanou břidlici  
v provedení dopravní bílá 
RAL  9016

Bílý hliník RAL  9006

Šedý hliník RAL  9007

Antracitová metalická CH 703

Antracitová šedá RAL  7016

Hluboká černá RAL  9005

Zemní hnědá RAL  8028

Elegantní hladký  
matný povrch Planar  
v provedení dopravní bílá  
CH 9016 Matt deluxe

Bílý hliník  
CH 9006 Matt deluxe

Šedý hliník  
CH 9007 Matt deluxe

Antracitová metalická  
CH 703 Matt deluxe

Antracitová šedá  
CH 7016 Matt deluxe

Černá  
CH 905 Matt deluxe

Zemní hnědá  
CH 8028 Matt deluxe

RC 2 s bezpečnostní 
výbavouRC2

• Certifikovaná ochrana 
proti vloupání podle  
DIN/TS 18194

• Platný certifikát  
RC 2 pro  
Českou republiku

Příplatek 3.262 Kč*

Doplňková sada

Drážka L 
Slategrain

od 27.990 Kč*

vč. pohonu

Akce

Drážka L 
Planar

od 29.990 Kč*

vč. pohonu

Akce



Výklopná vrata
Berry Pearl
• Strukturovaný povrch Pearlgrain

• 3 barvy za stejnou cenu

• Akční velikosti: 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm

Akční barvy
Dopravní bílá RAL  9016

Antracitová šedá RAL  7016

Zemní hnědá RAL  8028

Pohony vjezdových bran
LineaMatic
• Do výšky brány max. 2000 mm a šířky brány  

6000 mm

• Do hmotnosti křídla max. 300 kg

• Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení 

RotaMatic
• Pro dvoukřídlé otočné brány do výšky max.  

2000 mm a šířky křídla max. 2500 mm

• Do hmotnosti křídla max. 220 kg

• Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení

Pohony vjezdových 
bran jsou dodávány 
vč. 1 ks dálkového 
ovladače HSE 4 BS

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (Berry Pearl) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.   
Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Berry Pearl 

od 13.499 Kč*

Akce

LineaMatic 
Pohon posuvných 
bran

od 13.990 Kč*

Akce

RotaMatic 2 
Pohon otočných 
bran

od 20.990 Kč*

Akce



Akční barvy
Bílý hliník RAL  9006

Antracitová šedá RAL  7016

Holubí modrá RAL 5014

Úložné systémy
Zahradní domky Berry
• Model Classic se sedlovou střechou

• Jednoduchá a rychlá montáž

• Bez ostrých hran a tedy bezpečné  
pro děti

• 3 barvy za stejnou cenu

• Akční velikost TYP 2-vnitřní objem cca 12 m3, 
rozměr 2338 mm x 2338 mm x v. 2160 mm

• 1 křídlé dveře – průchozí šířka 969 mm

• 2 křídlé dveře – průchozí šířka 1596 mm

• Vysoká stabilita díky ocelové rámové konstrukci 
a větší tloušťce plechů než u konkurenčních 
zahradních domků.

Pro bližší informace  
o zahradních domcích  

prosíme naskenujte QR kód.

Model Classic, 1-křídlé dveře se sedlovou střechou

Model Classic, 2-křídlé dveře se sedlovou střechou

Jen u firmy Hörmann

Hliníkový podlahový rám
Na rozdíl od běžných zahradních domků je 
hliníkový podlahový rám vždy v ceně. Rám 
zajišťuje stabilitu zahradního domku a chrání 
domek před korozí od země.

V ceně

Zahradní domek Berry 
Typ 2 – 1-křídlé dveře

od 54.990 Kč*

Akce

Zahradní domek Berry 
Typ 2 – 2-křídlé dveře

od 64.990 Kč*

Akce



Hliníkové domovní dveře
ThermoSafe
• Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm  

s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou 
polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové 
barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, 
matné

• Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným  
tepelným mostem

• Bezpečnostní vybavení bránící vloupání  
s pětibodovým bezpečnostním zámkem

• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD   
až 0,87  W / (m²·K) **

• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm
(na míru bez příplatku)

• Možné za příplatek s bočním dílem nebo 
nadsvětlíkem

Motiv  860

Motiv  871

RC3
RC 3 certifikovaná bezpečnost
Standardně

Motiv  872

Motiv  459

Jen u firmy Hörmann

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro 
akční dveře v akčních velikostech (ThermoSafe: do 
1250 × 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje 
vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2023 u všech 
zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro 
dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

*** Akční barvy a povrchy platí pro vnější stranu dveří, vnitřní 
strana v dopravní bílé RAL 9016, matt.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje 
o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

ThermoSafe 
bez prosklení

od 80.642 Kč*

Akce



Motiv  189 Motiv  407Motiv  138 Motiv  454

Motiv  502Motiv  501 Motiv  504Motiv  503

Motiv  505 Motiv  686 Motiv  867

Akční barvy ***
Dopravní bílá RAL  9016 matná

Šedý hliník RAL  9007  
jemná struktura matná

Kamenná šedá RAL  7030  
jemná struktura matná

Antracitová metalická CH 703

Antracitová šeď RAL  7016 matná

Antracitová šeď RAL  7016  
jemná struktura matná

Hluboce černá RAL 9005  
jemná struktura 

Kaštanová CH 607

Příplatek 5.299 Kč*

black.edition

• Venkovní madlo HOE  501  
a venkovní rozeta  
v hluboce černé  
RAL 9005 jemná struktura

• Pro moderní vzhled dveří

Doplňková sada

Příplatek 8.867 Kč*

Design

• Skryté závěsy se postarají 
o elegantní vzhled dveří 
zevnitř

Doplňková sada

ThermoSafe 
s prosklením

od 85.909 Kč*

Akce



Motiv  700A Motiv  750F

Akční dekory ***
Decograin zlatý dub

Decograin tmavý dub

Decograin tmavý dub – rustical

Ocelové / hliníkové
domovní dveře
Thermo65
• Ocelové dveřní křídlo 65 mm 

• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD  
až 0,87  W / (m²·K) **

• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm
(na míru bez příplatku)

• Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno 
objednat s kováním klika/klika ES 0

Motiv  810S Motiv  900SMotiv  700S

RC2
RC 2 certifikovaná bezpečnost
Standardně

Akční barvy ***
Dopravní bílá RAL  9016 
matná

Bílý hliník RAL  9006

Šedý hliník CH 907

Antracitová metalická 
CH 703

Antracitová šedá RAL  7016

Hluboká černá RAL  9005

Zemní hnědá RAL  8028

Na přání získáte za příplatek akční dveře Thermo65  
v barevném provedení Hörmann Matt Deluxe, přičemž 
barva odpovídá vratům RenoMatic (viz strana 4).

Thermo65 
s prosklením

od 46.990 Kč*

Akce

Thermo65 
s prosklením, bez RC 2

od 44.990 Kč*

Akce

Thermo65 
bez prosklení

od 41.990 Kč*

Akce

Motiv  015 Motiv  515Motiv  010



Motiv  780S Motiv  790SMotiv  730SMotiv  020S

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a ISOPRO: do 1250 × 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.   
Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm
*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří. 

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Domovní dveře
ISOPRO
• Tloušťka dveřního křídla 65 mm

• Tepelně odděleno, vyplněno tvrdou  
polyuretanou pěnou

• Hliníkové rámy, profil A5

• Rukojeti z nerezové oceli s kováním nebo 
madlem HB 38-2 z nerezové oceli, bez příplatku

• Otevírání ven možné, za příplatek

• Vysoké izolační vlastnosti – koeficient prostupu 
tepla UD do 0,88  W / (m²·K) **

• Akční velikosti: do 1250 x 2250 mm  
(na míru bez příplatku)

ISOPRO 
s prosklením

od 41.990 Kč*

Akce

ISOPRO 
bez prosklení

od 37.990 Kč*

Akce

Motiv  015Motiv  010

Akční dekory ***
Decograin zlatý dub

Decograin tmavý dub

Akční barvy ***
Dopravní bílá RAL  9016 
matná

Antracitová šedá RAL  7016

Zemní hnědá RAL  8028

Šedý hliník CH 907



Thermo46 
bez prosklení

od 26.900 Kč*

AkceDomovní dveře
Thermo46
• Ocelové dveřní křídlo o tloušťce 46 mm  

s přerušeným tepelným mostem a vyplněné 
tvrdou polyuretanovou pěnou

• Hliníková zárubeň 60 mm A2 s přerušeným 
tepelným mostem a v hranatém provedení

• Vícebodové zamykání bránící vloupání

• Dobrá tepelná izolace s hodnotou UD až  
1,1 W/(m² K)**

• Lakované ve 3 barvách nebo s povrchem 
Decograin ve 2 dekorech na vnitřní i vnější 
straně

• Vyráběné na míru: akční velikosti  
od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm
(na míru bez příplatku)

Volitelné bez příplatku 

Sada klika/klika
ES 0 

Sada klika/koule
ES 0

Akční dekory ***
Decograin zlatý dub

Decograin tmavý dub

Akční barvy ***
Dopravní bílá RAL  9016 matná

Antracitová šedá RAL  7016

Zemní hnědá RAL  8028

Boční díly 
pro domovní dveře Thermo65 
• Na míru bez příplatku  

• Prosklení s čiré, Satinato a pískované 

• Stejné barvy a povrchy jako u  
domovních dveří Thermo 65 (strana 8) 

• Rozměr:  
300 až 500 mm x 1875 až 2250 mm  
– na míru

Prosklení 
Čiré 

Satinato 

Pískované 

Akce

Boční díl 
pro Thermo65

od 25.267 Kč*



* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a Thermo46: do 1250 × 2250 mm) včetně 
montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.  
Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm
*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří. 

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Protipožární dveře 
H8-5
• Protipožární dveře vhodné do kotelen

• Požární odolnost EI230 dle EN 1634-1 

• Tloušťka dveřního křídla s 2-straným falzem 

• Čtyřstranná rohová zárubeň o tloušťce 2 mm

• Dveřní křídlo a zárubeň pozinkovaná opatřená  
základní práškovou vrstvou

• Včetně těsnění, konstrukčního a pružinového pantu, 
zámku a sady protipožárního kování - v provedení 
černý plast

• Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm

Odolnost minimálně  
30 minut

Ocelové vnitřní  
dveře
ZK
• Tlouťka plechu 0,6 mm

• Tloušťka křídla 40 mm

• Silný falc

• Výplň papírová voština

• Vhodné do stávající ocelové zárubně

• Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm

ZK

ZK 
bez prosklení 

od 3.199 Kč*

Akce

H8-5 
bez prosklení

od 10.600 Kč*

Akce

Akční barvy ***
Šedo-bílá RAL 9002

Antracitová šedá RAL 7016,

Akční barvy ***
Dopravní bílá RAL  9016 matná

Antracitová šedá RAL 7016,

Pozink

Pro další informace 
k naším nabídkám 

domovních dveří 
jednoduše naskenovat 

QR kód. 
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Odborníci vědí, jak na to 
Nechte si poradit od specializovaných prodejců

!
?

Kvalifikované  
odborné poradenství 
a vyměření na místě

Demontáž  
a ekologická 
likvidace

Odborná  
montáž

Myslíme ekologicky
Klimaticky neutrální vrata a dveře  
pro Váš domov
Při výrobě akčních vrat a akčních dveří využíváme ze 100 % ekologický  
proud a díky mnoha dalším opatřením ušetříme o několik tisíc tun CO2 více.  
Ostatní emise jsou vykompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu  
ve spolupráci se společností ClimatePartner.

Pro další 
informace 
jednoduše 

naskenovat  
QR kód. 

Využíváme 100% ekologicky 
čistou energii od společnosti

Nálepka ekologicky čisté 

energie německých organizací 

pro ochranu životního prostřed í

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)


