
Mi a legjobbat kináljuk
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Onnek. Minden meggyö	
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a minôség. a szerkezeti
anyag, a megmunkálás,
• kezelési kényelem,
• biztonság, a betörésvédelem, a fuggdleges
nyitás elOnyeirôl nem is beszélve. Ezéltal On
közvetlenül a kapu elôtt parkoihat. A garazs
mélysége teijesen kihasznälhatô. igy betér
pétdäul egy terepjáró is. Ennél az értékes
Hörmann szekcionált kapuriél a
kapumozgató mar rnajdnem magátôl
erthetodO dokg

Az automatikusan beugró csapótárcsa
hz	 bgn.nln r'teS7ei; 3 kai)

Az uibecspYles yertelnnrne VeS

rnerlékben ki van zàrva a becsipödés
'.'eszélye.
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A Hörmann szekcionàlt kapuk kedvezö
áron magus minöséget nyüjtanak. -_
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mCgott helyezkednek el, es ezert banr
garázsba beépithetôk. A tüt keskeny'.
egyáltalán oem lévO szemöldäk
Hörmann szériatartozékként ecj
takarôblendét szällit. igy egyãita.
probléma, ha régi garâzskapujät Hörman
szekcionalt kapura cseréli.
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organyzott ac6l kapulapo

pnheszter alapozásüak, s ellen i
az idôjárás viszontagsagainak.

oszigeteletlen, egyhejü kivitelt
.' önálló garazsokhoz, a hOszigetelt

niafalut pedig a lakOház alatt vagy
.lett lévO garázsokhoz ajánljuk,
fütési koltség takarithatô meg.

nurkolathoz csak válogatott en
acKzeit fat inszn.i.
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Acèlból: höszigeteletlen ós höszigetelt kivtelben.
Fánál: észoki Iufenyöbil vagy Hemlock-f enyóbol.

Kazettas garazskapu
Hemlock-fenyôbOl
elegCns és harmonikus.

Nincs ujjbecsipödés, scm belulröl, scm kivülröl, scm pedig oldalról.
Tökéletes betörésvédelem a csapótárcsának köszönhetöen.
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A nyilás formája oem játszik szerepet.

A szekcionált
kapukat fehérben,
kivänsägra
• idbarna szinben

\jartluk.

A kazettás kiviteleknél uvegezes is
lehetseges.
Mellékajtók minden kapumotIvumhoz
kaphatók,
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A Hörmann szekcuonált kapuk bármilyen formájü nyIlásba
beilleszthetök, igy ideálisak ãj épItkezéshez és felujItáshoz.
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n szabja meg a nyilàs alakjãt. Mi pedig
biztositjuk hozzà a megfelelö kaput.
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Akár ilyen is lehet az On Cj garázskapuja.
Acélbordás felUletili lamellákkal vagy
rusztikus fa-kivitelben ugyanolyan mintázatü
mellékajtOval.
Mi valOra válthatjuk álmait.
Keressen fel bennünket!


