
„Hörmann“ kokybė
Pagaminta 
Vokietijoje

„Europoje 
pirmaujantis vartų ir 
durų gamintojas 
mus įtikino!“

Namo durys be 
šoninės dalies Garažo vartai

1325 €*  525 €*nuo nuo



Vartų matmenys 
plotis x aukštis

M griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu

Rankinis 
valdymas

ProLift ProMatic 4

2500 x 2125 mm 525 745 805

2500 x 2250 mm 550 795 855

2500 x 2500 mm 570 865 925

2750 x 2125 mm 630 850 910

2750 x 2250 mm 640 885 945

2750 x 2500 mm 675 970 1030

3000 x 2125 mm 675 895 955

3000 x 2250 mm 685 930 990

3000 x 2500 mm 730 1025 1085

3000 x 3000 mm 890 1185 1245

4000 x 2250 mm 835 1080 1140

5000 x 2250 mm 970 1190 1250

Visi vartų paviršiai yra cinkuoti vidinėje vartų pusėje ir 
padengti apsauginiu laku. 

Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukites pas prekybos partnerius 

Segmentiniai garažo vartai 
„RenoMatic 2020“ su rankiniu valdymu, 
pavara „ProLift 700“ arba „ProMatic 4“
Dvisieniai 42 mm storio segmentai užtikrina gerą    
šilumos izoliaciją bei patikimą stabilumą.

Galimi dydžiai: 
nuo 2000 mm iki 5000 mm pločio,  
nuo 2000 mm iki 3000 mm aukščio.  

„Decocolor“ 
Dekoras „Tamsus ąžuolas“

„Decocolor“ 
Dekoras „Naktinis ąžuolas“

RAL 9006, balto aliuminio RAL 9007, pilko aliuminio

CH 703, antracito spalvos 
su metalo efektu

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda „Decocolor“ 
Dekoras „Auksinis ąžuolas“

M griovelis

„Woodgrain“

 525 €*nuo

RAL 9016, eismo balta

Garažo vartų pavara „ProLift 700“  
su 2 patrauklios formos rankiniais siųstuvais  
su chromuotu rakto žiedo laikikliu.

Garažo vartų pavara „ProMatic 4“ su  
modernia „BiSecur“ ryšio sistema ir 
programuojamu papildomu atidarymo aukščiu,
skirtu garažo ventiliacijai. Komplekte rankinis
matinis juodos spalvos siųstuvas HSE 4 BS. 
Vartų pakėlimo greitis - 20 cm/s. 

Juodos spalvos plastikinė rankena su užraktu ir 
Hörmann logotipu. 



Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukites pas prekybos partnerius 

CH 8028 „Matt deluxe“, 
žemės ruda

„Decocolor“ 
Dekoras „Auksinis ažuolas“

„Decocolor“ 
Dekoras „Tamsus ąžuolas“

„Decocolor“ 
Dekoras „Naktinis ąžuolas“

CH 703 „Matt deluxe“, 
antracito spalvos su 
metalo efektu

CH 7016 „Matt deluxe“, 
antracito pilka

CH 9006 „Matt deluxe“, 
balto aliuminio

CH 9007 „Matt deluxe“, 
pilko aliuminio

L griovelis

lygus„Planar“  

 655 €*nuo

CH 9016 „Matt deluxe“, eismo balta

Nesenstanti elegancija:  
„Planar“ paviršius
„Matt deluxe“ 
spalvų tonai

Vartų matmenys 
plotis x aukštis

L griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu

Rankinis 
valdymas 

ProLift ProMatic 4

2500 x 2125 mm 655 875 935

2500 x 2250 mm 675 920 980

2500 x 2500 mm 710 1005 1065

2750 x 2125 mm 730 950 1010

2750 x 2250 mm 745 990 1050

2750 x 2500 mm 785 1080 1140

3000 x 2125 mm 790 1010 1070

3000 x 2250 mm 800 1045 1105

3000 x 2500 mm 850 1145 1205

3000 x 3000 mm 1045 1340 1400

4000 x 2250 mm 985 1230 1290

5000 x 2250 mm 1255 1475 1535



CH 9006, „Matt deluxe“ balta aliuminio 

CH 9007, „Matt deluxe“ pilko aliuminio

CH 8028, „Matt deluxe“ žemės ruda 

CH 703, „Matt deluxe“ antracito spalvos su metalo 
efektu

CH 7016, „Matt deluxe“ antracito pilka 

„Matt deluxe“ spalvos „Thermo65“
THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S

CH 9016, „Matt deluxe“ balta Durų kaina EUR Spalvos Matt deluxe Dekorai 

THP 010, 015, 515 1325 1470 1485

Durų kaina EUR Spalvos Matt deluxe Dekorai 

THP 700S, 810S, 900S 1640 1785 1795

** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį; nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio durų motyvo be įstiklinimo vertė

Plieninės / aliumininės namo  
durys „Thermo 65“
• Serijinės gamybos su RC 2 saugos įranga nuo įsilaužimo 
• Gera šiluminė izoliacija: UD vertė iki 0,87 W/ (m²·K)** 
• Galimi dydžiai iki 1250 × 2250 mm (įvairių matmenų, be antkainio)
• Dėl papildomų komplektacijų teiraukites pas prekybos partnerius 

Motyvas 
THP 810S

Motyvas 
THP 900S

Motyvas 
THP 700S

Motyvas 
THP 015

Motyvas 
THP 515

Motyvas 
THP 010

RC 2
Sertifikuota 

sauga

Pasiūlymo spalvos „Thermo65“
THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S

RAL 9016, eismo balta

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda

CH 703, antracito spalvos su metalo efektu

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“
THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Thermo 65 RC2 
klasės durys 
su įstiklinimu 

 1640  €*nuo

Thermo 65 
RC2 klasės durys 

be įstiklinimo

 1325 €*nuo



Durų kaina EUR RAL 9016 Spalvos Dekorai 

THP 700A, 750F 1355 1430 1515

Durų kaina EUR Spalvos Matt deluxe Dekorai 

THP 010, 015, 515 1325 1470 1485

Durų kaina EUR Spalvos Matt deluxe Dekorai 

THP 700S, 810S, 900S 1640 1785 1795

Motyvas 
THP 900S

Motyvas 
THP 750F

Motyvas 
THP 700A

Dailios formos rankena yra akcentas – 
išsirinkite sau patinkančią rankeną

Rankenų komplektas 
ES 0 / ES 1 

Išorinė rankena
HB 38-2

Pasiūlymo spalvos „Thermo65“
THP 700A ir 750F

RAL 9016, eismo balta

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda

CH 703, „Titan Metallic“

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“
THP 700A ir 750F

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

4 dekorai

 1515 €*nuo

3 pasiūlymo  
spalvos

 1355 €*nuo

Plieninės / aliumininės namo  
durys „Thermo 65“
• Gera šiluminė izoliacija
• UD vertė iki 0,87 W/ (m²·K)** 
• Pasiūlymo dydžiai iki 1250 × 2250 mm  

(Įvairių matmenų, be antkainio)



Durų kaina Eur Spalvos Dekorai 

TPS 010 805 990

 315 €*tik

Plieninės šoninės durys 
„Thermo 46“ 
• Naudojamos kaip šoninės durys garažui arba  

durys į butą 
• Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas  

užraktas
• Gera šiluminė izoliacija, šilumos perdavimo 

koeficientas UD yra apie 1,2 W/(m²∙K)**

Dailios formos rankena yra akcentas – 
išsirinkite sau patinkančią rankeną

Rankenų 
komplektas 
ES 0 / ES 1 

Skirtingų rankenų  
komplektas  
ES 0 / ES 1 su 
rankena-bumbulu

Plieninės šoninės 
durys „Thermo46“ 

TPS 010

 805 €*nuo

Pasiūlymo spalvos

RAL 9016, balta

RAL 7016, antracito pilka

RAL 8028, žemės ruda CH 703, „Titan Metallic“

Pasiūlymo dekorai

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Vokiškos priešgaisrinės  
durys T30 "H8-5"
Priešgaisrinės Hörmann durys T30  
Jūsų namo katilinei ar garažui!

• Pilnai sukomplektuota furnitūra 
• Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
• Savaiminis užsidarymas reguliuojamas  

spyruoklinio vyrio pagalba.
• Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
• Ypač tinka katilinėse
• Tinka kaip įėjimo iš garažo į namą durys
• Pasiūlymo dydžiai 900 x 2100 mm  

ir 1000 x 2100 mm

Durų komplektą sudaro varčia su 
dvipusiu plonu falcu, kampinė 
stakta, spec. išėmose  
sumontuotos priešgaisrinės 
tarpinės, sandarinimo tarpinė. 
Taip pat pridedama nerūdijančio 
plieno rankena, bei rakinimo 
cilindras su 3 raktais.

Sulaikančios ugnį

Mažiausiai 30 minučių

KATILINĖS  
DURYS 



Radijo bangomis valdoma durų 
užrakto pavara „SmartKey“
• Tinkama įrengiant namo ar buto duryse
• Paprasta atrakinti duris: pirkinių krepšio nereikia dėti 

ant žemės, lengva atidaryti duris svečiams ar vaikams 
• Patogu naudotis rankiniu siųstuvu, vidiniu radijo ryšio 

mygtuku arba tiesiogiai išmaniuoju užraktu „SmartKey

Klimato jutiklis HKSI 
• Gali efektyviai sustabdyti ir neleisti plisti 

pelėsiui garaže
• Fiksuoja oro drėgmę garaže ir automatiškai 

reguliuoja ventiliaciją
• Komplektuojama su garažo vartų pavaromis 

„ProMatic 4“ arba „SupraMatic 4“ 
• Dėl papildomų komplektacijų teiraukites pas 

prekybos partnerius 

Radijo 
bangomis 

valdoma durų užrakto 
pavara 

„SmartKey“

Klimato jutiklis
HKSI

 215 €*

 125 €*

nuo

tik

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.hormann.lt 



Jūs galite pasitikėti mūsų teikiamomis paslaugomis

Kvalifikuoto 
specialisto konsultacija

Matavimas vietoje Tinkamas 
sumontavimas
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Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir kainas bei oficialių atstovų sąrašą rasite 
www.hormann.lt  arba paskambinę nemokamu telefonu 8 800 00017 

Hörmann VKG atstovybė Lietuvoje, ekspozicijos salė, didmeninės prekybos sandėliai

Hörmann Baltic, UAB 
Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.
LT-14247 Vilniaus r., Lietuva 
info@hormann.lt 

Stumdomų vartų pavara „LineaMatic“

• Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm 
vartų pločio

• Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
• Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
• Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais 

Atveriamų vartų pavara „RotaMatic 2“

• 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 
2000 mm vartų aukščio ir maks. iki 2500 mm sąva-
ros pločio

• Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
• Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas

Stumdomų vartų pavara
„LineaMatic“

 495 €*

Atveriamų vartų pavara
„RotaMatic 2“

655 €*

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos pagal atitinkamą RAL spalvą. Pasiliekame teisę koreguoti pasiūlymą. 
Kainos gali keistis .
* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijiniams dydžiams be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo darbų. Visi dalyvaujantys 

prekybininkai Lietuvoje nurodytas kaina taiko iki 2020-12-31

Įvažiavimo vartų 
pavaros, įskaitant 
rankinį siųstuvą 
HS 5 BS, struktūros 
paviršius juodas

Serviso paslaugos ir 
remontas 


