
Modernizujte s evropským výrobcem č. 1: 
AKCE - TopSecur domovní dveře  
 v bezpečnostní třídě RC 2

Domovní dveře

TopSecur 2015

od 59.996,- Kč*

Obzvlášť vysoká
tepelná izolace

Koeficient UD 
0,9 W/ (m²·K)

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 rozměr na přání od 850 x 2022 mm do 1250 x 2250 mm. Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Provozně bílá 
RAL 9016
za 59.996,- Kč*

barevný odstín 
Hörmann CH 703
za 63.998,- Kč*

Antracitová šeď
RAL 7016
za 63.998,- Kč*

Terakotově hnědá 
RAL 8028
za 63.998,- Kč*

barevný odstín 
Hörmann CH 607
za 63.998,- Kč*

• domovní dveře v bezpečnostní třídě RC 2 
• hliníkové dveřní křídlo s přerušeným tepelným mostem  
 o tloušťce 73 mm s polyuretanovou výplní
• hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem  
 o tloušťce 80 mm s polyuretanovou výplní
• rozměr na přání od 850 x 2022 mm do 1250 x 2250 mm
• možno rovněž dodat boční díl v rozměru na přání od 260 x 2022 mm  
 do 600 x 2250 mm - 29.992,- Kč*

RC 2
bezpčenostní 

třída



Modernizujte s evropským výrobcem č. 1: 
AKCE - ThermoPro Plus  
 zvýhodněné domovní dveře

• 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 
• rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm

Domovní dveře

ThermoPro Plus

od 34.995,- Kč*

Obzvlášť vysoká
tepelná izolace

Koeficient UD 
až 0,82 W/ (m²·K)

Motiv 850
za 47.989,- Kč*

Motiv 810
za 45.989,- Kč*

Motiv 900
za 45.989,- Kč*

Motiv 015
za 34.995,- Kč*

Všechny motivy ve  
3 akčních dekorech

Decograin Winchester: přírodně zbarvený sukovitý 
dekor dubu

Decograin tmavý dub / ořech, dekor dubu v 
ořechové barvě

Decograin zlatý dub, středně hnědý, zlatožlutý 
dekor dubu

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro rozměr na přání od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm. Platné do 31.12.2015 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.




