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Planar – nowa powierzchnia bramy garażowej 
Promocja w firmie Hörmann  
 
Ciepłe bramy garażowe z nową niezwykle gładką powierzchnią 
Planar w eleganckich matowych kolorach Matt deluxe oraz 
energooszczędne i bezpieczne drzwi zewnętrzne – to główne punkty 
oferty promocyjnej firmy Hörmann. Skorzystać z niej można do 
końca grudnia.  
 
Brama dla każdego 
W tym roku brama garażowa RenoMatic, zbudowana z pełnych 
segmentów o grubości 42 mm, spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających inwestorów. Zarówno dotyczące komfortu użytkowania, 
wysokiej izolacyjności cieplnej, dobrej stabilności i cichej pracy, jak i te, 
które wiążą się z estetyką. Dostępna jest w 23 wymiarach znormowanych 
oraz wymiarach specjalnych, co pozwala na zastosowanie jej w niemal 
każdym garażu, nawet tam, gdzie w projekcie przewidziano otwór  
o szerokości 5 metrów.  
 
Oferowana jest w dwóch rodzajach przetłoczeń - L i M - oraz  
w sześciu kolorach promocyjnych i trzech wzorach drewnopodobnych.  
Ta nowoczesna brama może zostać wyposażona w dopasowany napęd  
z niezawodnym układem zabezpieczającym i bezpieczną częstotliwością 
radiową. 
 
Do bramy producent proponuje również drzwi boczne do garażu z 
wypełnieniem dopasowanym do jej wzoru oraz powierzchni i koloru. W ten 
sposób uzyskać można w pełni harmonijny wygląd bramy i drzwi 
bocznych zamontowanych obok siebie. 
 

Planar – ponadczasowa elegancja 
Wyjątkowo atrakcyjnie prezentuje się brama z szerokimi przetłoczeniami L 
i bardzo elegancką, niezwykle gładką powierzchnią Planar w kolorach 
Matt deluxe. To nowość dostępna tylko w firmie Hörmann. Bramy o takiej 
powierzchni dają wizualny i wyczuwany dotykiem efekt ekskluzywnej, 
niemal idealnie gładkiej matowej tafli. Powierzchnia Planar oferowana jest 
w sześciu kolorach Matt deluxe: białym, białego i szarego aluminium, 
antracytowym i antracytowym z efektem metalicznym oraz brązowym.  
W promocji są również bramy z węższymi przetłoczeniami M i wytrzymałą 
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powierzchnią Woodgrain, w 6 kolorach RAL. Zarówno bramy  
z przetłoczeniami L, jak i M, producent dodatkowo oferuje z lakierowaną 
powierzchnią Decocolor w 3 wzorach imitujących naturalne drewno. 
 
Ciepłe i bezpieczne drzwi do domu  
Uzupełnieniem oferty promocyjnej bram garażowych RenoMatic są 
energooszczędne i przeciwwłamaniowe drzwi wejściowe do domu. 
Zarówno stalowe Thermo65, jak i aluminiowe ThermoSafe inwestor 
zamówić może także w nowym kolorze Matt deluxe. Poza ciekawym, 
bogatym wzornictwem atutem tych drzwi są ich parametry techniczne.  
Sześć z ośmiu promocyjnych wzorów drzwi Thermo65 ma klasę 
przeciwwłamaniową RC 2, dwanaście wzorów drzwi ThermoSafe 
 - klasę RC 3. Współczynnik przenikania ciepła zarówno jednych, jak  
i drugich wynieść może nawet 0,87 W/(m2K). Drzwi wykonywane są na 
wymiar bez dodatkowej dopłaty. Opcjonalnie możliwe jest również 
wykonanie obu typów drzwi z naświetlami bocznymi w odpowiedniej 
klasie przeciwwłamaniowej.  
 


