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Duragrain - nowe wzory powierzchni bram garażowych   
Hörmann oferuje więcej możliwości aranżacji otoczenia domu 
 
Bramy garażowe stają się ważnym elementem elewacji domów. 
Inwestorzy coraz częściej szukają bram o finezyjnych wzorach 
powierzchni, które pozwalają dopasować je nawet do bardzo 
wyszukanych architektonicznie projektów. Tak szerokie możliwości 
aranżacji daje nowa seria bram segmentowych Duragrain firmy 
Hörmann. 
 
Znane dotąd ze swojego bezpieczeństwa, komfortu obsługi i dobrej 
izolacji termicznej, bramy LPU 42 z eleganckimi szerokimi przetłoczeniami 
L mogą teraz w szczególny sposób podkreślać indywidualny charakter 
domu, nadawać mu niepowtarzalny rys.  
 
Unikatowe wzory  
Wszystko za sprawą innowacyjnej, wiele lat testowanej przez producenta, 
technologii druku, która umożliwia nanoszenie na płytę bramy różnych 
wzorów z fotograficzną wiernością. Dzięki tej metodzie wykańczania 
powierzchni bramy z serii  Duragrain bardzo wiernie imitują naturalny 
wygląd i charakter rozmaitych szlachetnych materiałów. Dlatego Hörmann 
oferuje teraz wiele unikatowych wzorów  bram, które do złudzenia 
przypominają np. beton, zardzewiałą stal, przetarte drewno, bambus 
i inne najróżniejsze gatunki drewna, jak np. orzech włoski terra, orzech 
kolonialny, spalony dąb, biały dąb czy drewno tekowe.  
 
W sumie producent proponuje aż 24 rodzaje powierzchni Duragrain,  
co pozwala na harmonijne wkomponowanie bramy nawet w bardzo 
nietypową elewację i zaspokojenie najbardziej wyrafinowanych gustów. 
Dla inwestorów oznacza to nowe możliwości aranżacji elewacji i całego 
otoczenia domu.  
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Trwała powierzchnia   
Bramy z serii Duragrain są nie tylko piękne, ale także trwałe.  
Ich oryginalna dekoracyjna powierzchnia powlekana jest wyjątkowo 
trwałym lakierem ochronnym, dzięki czemu przez długie lata zachowuje 
naturalny, niezmienny wygląd i kolor. Ta specjalna powłoka 
zabezpieczająca chroni powierzchnię bramy przed promieniowaniem UV  
i wszelkimi innymi czynnikami atmosferycznymi, a także przed 
zarysowaniami. Nawet długie oddziaływanie promieni słonecznych nie 
powoduje blaknięcia koloru, a drobne zarysowania nie uszkadzają 
powłoki. 
 
Eleganckie detale 
Hörmann opcjonalne oferuje także maskownice nadproża i ościeżnic  
w kolorach dopasowanych do wzoru powierzchni Duragrain. W ofercie są 
także drzwi boczne do garażu z przetłoczeniami L i powierzchnią 
Duragrain. To wszystko pozwala na zaaranżowanie harmonijnego, 
spójnego estetycznie otoczenia domu. Najbardziej wymagający 
inwestorzy, którym zależy na eleganckim wyglądzie bramy także od 
środka garażu, mogą zamówić bramę LPU 42 z powierzchnią Duragrain  
w wersji Premium. W tym wariancie wszystkie okucia, rolki i prowadnice 
malowane są w takim samym białoszarym kolorze jak płyta bramy  
od wewnątrz.  
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24 wzory powierzchni Duragrain dają bardzo szerokie możliwości 
kreatywnego zaaranżowania wyglądu elewacji domu.  


