Succén är tillbaka - Årets Port 2018

Sveriges ledande
leverantör av
garageportar

Matcha garageporten med en underhållsfri entrédörr

Underhållsfri
säkerhetsdörr
från

14.995:-

Garageport
med motor
från

13.900:-

Garageport och entrédörr till kampanjp

Garageport
med motor
från

13.900:-
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Mer trygghet för dig och dina kära
En stor del av alla garageportar i Sverige börjar
bli 20-30 år gamla och är ofta en säkerhetsrisk.
Med Årets Port 2018 är du på den säkra sidan.
Den motordrivna porten är tillverkad med säkerhet
i främsta fokus och har följande säkerhetsegenskaper:
Automatisk stoppfunktion: Vid oväntat uppdykande
hinder stoppas porten på ett säkert sätt.
Fingerklämskydd: Portsektionerna är utformade så att
glipan mellan dem alltid är mindre än 4 mm. På detta
sätt kan man inte klämma sig mellan portsektionerna.
Ingreppsskydd: Sidokarmarna är helt förslutna. På så sätt är det omöjligt att greppa
mellan portbladet och karmen.

Årets Port 2018
Takskjutport, M-profil inkl. motor ProMatic
och 1 st handsändare HSE 4 BS
•
•
•
•

Isolerad 42 mm för mycket god isolering
Klarlackad, galvaniserad insida
Fullisolerad port optimal för varmgarage
Underhållsfri kevlar-rem i motorskenan
för lång livslängd och tyst gång
• Integrerad belysning i motorkåpan
• ENDAST HOS HÖRMANN: mekanisk
låsning i motorn försvårar uppbrytning
av porten
• Välj bland 2 olika ytor i 3 olika färger och
dekorer

Yta Sandgrain

Mer säkerhet för dig och din familj!
Mer information om säkerhet för garageportar och säkerhetschecklista på
hoermann.se/kampanj2018

Kampanjstorlekar

Sandgrain

Decograin

B2375 × H2000 mm
B2375 × H2125 mm
B2500 × H2000 mm

14.225:-

B2500 × H2125 mm

Säkerhetschecklistor

Trafikvit
RAL 9016

13.900:-

Antracitgrå
RAL 7016

Jordbrun
RAL 8028

Titan Metallic
Decograin

pris

Made in Germany

Underhållsfri
säkerhetsdörr

14.995:-*

Underhållsfri säkerhetsdörr

Stålsäkerhetsdörr
KSI Thermo46

Entrédörr Thermo65 av stål/aluminium
Entrédörren Thermo65 har allt som en bra ytterdörr ska ha. Den stilrena designen ger ett exklusivt
utseende. Dörrarna är som standard RC2-klassade och försedda med 5-punktslåsning och
profilcylinder samt handtag ES1 så att du alltid kan känna dig trygg och säker hemma. Det 65 mm
tjocka dörrbladet och den 80 mm tjocka aluminiumkarmen A4 med bruten köldbrygga ger hög
värmeisolering. Dörren har ett U-värde ner till 0,87*. Hitta din favoritdörr bland 2 olika ytor i 3 olika
färger och dekorer.
Valfri storlek B875-1250 mm x H1875-2250 mm.

Sidodörr till garage eller förrådsdörr
•
•
•
•
•

RC2-klassad
Profilcylinder
Kontrollerad enligt DIN EN 1627
40 mm tjockt dörrblad
Galvaniserad och pulverlackerad i Trafikvit
RAL 9016
• 3-sidig EPDM-tätning
• U-värde ner till 1,2 W/(m²·K)
• Kampanjstorlek: B875 × H2000 mm

Hög värmeisolering
KSI Thermo46 med bruten köldbrygga
har ett U-värde ner till 1,2.
Motiv 010
i 3 färger
14.995:-*
i 3 dekorer
16.500:-*

Motiv 015
i 3 färger
14.995:-*
i 3 dekorer
16.500:-*

Motiv 515
i 3 färger
14.995:-*
i 3 dekorer
16.500:-*

Motiv 700 S
i 3 färger
18.250:-*
i 3 dekorer
19.995:-*

Motiv 810 S
i 3 färger
18.250:-*
i 3 dekorer
19.995:-*

Motiv 900 S
i 3 färger
18.250:-*
i 3 dekorer
19.995:-*

OBS! Dörrarna på
de men
bilderna är inåtgåen
ende!
levereras som utåtgå
Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin

Säkerhetsdörr
i stål KSI Thermo46

11.500:-

Alla priser i detta kampanjblad är rekommenderade kampanjpriser, inkl. 25% moms, exkl. mätning, demontage, montage och avfallshantering. Gäller alla deltagande återförsäljare i Sverige från 2018-03-01 till 2018-12-31.
* Beroende på dörrmotiv och dörrstorlek, angivet värde för motiv 010 i storleken 1230 x 2180 mm.
De avbildade färgerna och ytorna i detta kampanjblad kan avvika något. Alla färger enligt RAL-skalan. Med förbehåll för eventuella ändringar och felaktigheter i prisangivelser.

från

Hörmann - Kvalitet utan kompromisser

Snygg garageport - även om 10 år

Uppbrytningsskydd

Den slittåliga, 4 cm höga karmfoten
av plast skyddar porten långvarigt
från korrosion och, till skillnad från
konkurrerande lösningar, även från
kvarvarande väta. Karmfoten
omsluter karmen helt i rostutsatta
områden. På detta sätt kan ett
tillförlitligt långsiktigt rostskydd
uppnås.

Den patenterade mekaniska
portlåsningen i garageportsmotorn
från Hörmann försvårar uppbrytning.
När porten är stängd hakar uppskjutningsspärren automatiskt i.
Portlåsningen är helt mekanisk och
fungerar även vid strömavbrott.

Osynliga skarvar

Garageportar för generationer

Osynliga skarvar mellan portens
sektioner gör att sektionsövergångarna praktiskt taget är osynliga
när porten är stängd – vilket ger ett
harmoniskt utseende.

Långtidstester under verkliga
förhållanden ger väl beprövade
serieprodukter med Hörmannkvalitet. Tack vare detta och
utmärkta tekniska lösningar samt en
kompromisslös kvalitetssäkring
erbjuder Hörmann 10 års garanti på
alla takskjutportar och 5 års garanti
på alla garageportsmotorer.

ÅRS

garanti

* Utförliga garantivillkor finns på: www.hoermann.com

Smarta tips inför köp av ny garageport
Det är viktigt att tänka långsiktigt när du ska köpa ny garageport. Porten är
en investering och ska användas i många år. Den höjer inte bara utseendet
utan också värdet på ditt hus. Om du väljer en garageport från Hörmann blir
du nöjd. Vi erbjuder marknadens bästa och säkraste produkter och vi ligger i
framkant med utvecklingen av morgondagens teknik. Tillexempel erbjuder vi
till Årets Port 2018 motorn ProMatic som är försedd med BiSecur – världens
säkraste krypteringssystem för kommunikation mellan handsändare och
garageportsmotor. Vidare är Årets Port 2018 försedd med fingerklämskydd,
utformade så att glipan mellan portsektionerna alltid är mindre än 4 mm.
Resultatet blir en säkrare garageport som dessutom har osynliga skarvar.
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Återförsäljare:

Att själv montera din nya garageport är fullt möjligt. Oftast är det svåraste
momentet att montera ned den gamla porten. Det är viktigt att monteringen
blir korrekt för att portens livslängd ska bli så lång som möjligt. Att välja till
montage är en bra och säker lösning. På så vis är du säker på att montaget blir
korrekt utfört och att alla garantier gäller. Dessutom är tjänsten ROT-berättigad
vilket gör det extra prisvärt.
Om du väljer en garageport från Hörmann kan du vara säker på ett bekvämt
och bekymmersfritt ägande. Hitta mer information om Årets Port 2018 och din
närmaste återförsäljare på:

www.hoermann.se

