
Sekční garážová vrata RenoMatic
NOVINKA: Povrch Duragrain Diamond, velmi odolný vůči poškrábání a znečištění



Vroubkovaná struktura plechu 
Woodgrain imituje neopracované 
a nehoblované dřevo, které jako by právě 
opustilo pilu a navozuje dojem robustních 
dřevěných vrat. (obrázek vlevo: RAL 9016, 
dopravní bílá)

Lakovaný povrch Decocolor* okouzluje 
přírodním vzhledem dřeva ve 3 dekorech 
(obrázek vlevo: dekor Golden Oak). Není 
vzhledově sladěn s povrchem Decograin 
domovních dveří Hörmann.

Decocolor
dekor Dark Oak

Decocolor
dekor Night Oak

RAL 9006,
bílý hliník

RAL 9007,
šedý hliník

CH 703,
antracitová metalická

RAL 7016,
antracitová šedá

RAL 8028,
zemní hnědá

Decocolor
dekor Golden Oak

RAL 9016,
dopravní bílá

S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Přechody lamel sekčních garážových vrat RenoMatic 
s drážkou M jsou opatřeny decentním drážkováním 
a vrata mají strukturovaný nebo lakovaný povrch.

Drážka M
Woodgrain /  
Decocolor

▶ Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou M, 
Woodgrain, v barvě dopravní bílá RAL 90162
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Hladký povrch Planar v 6 exkluzivních 
barevných odstínech Hörmann matná 
deluxe zaujme svou jemnou elegancí. 
(obrázek vlevo: CH 703, matná deluxe, 
antracitová metalická)

Lakovaný povrch Decocolor* okouzluje 
přírodním vzhledem dřeva ve 3 dekorech 
(obrázek vlevo: dekor Golden Oak). Není 
vzhledově sladěn s povrchem Decograin 
domovních dveří Hörmann.

CH 9016 matná deluxe,
dopravní bílá

CH 8028 matná deluxe,
zemní hnědá

Decocolor
dekor Golden Oak

Decocolor
dekor Dark Oak

Decocolor
dekor Night Oak

CH 703 matná deluxe,
antracitová metalická

CH 7016 matná deluxe,
antracitová šedá

CH 9006 matná deluxe,
bílý hliník

CH 9007 matná deluxe,
šedý hliník

S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Drážka L
Planar / Decocolor

Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou 
L se vyznačují širokými lamelami a moderním 
matným vzhledem v barevných odstínech 
matná deluxe a přírodních dekorech dřeva.

▶ Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou L 
a povrchem Planar v odstínu CH 703 matná 
deluxe, antracitová metalická4
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Hladký povrch Duragrain v 8 moderních 
barevných odstínech zaručuje trvale hezký 
vzhled vrat. (obrázek vlevo: Diamond Stone)

Konečný povrchový nástřik práškovou 
barvou je velmi stabilní a odolný vůči 
poškrábání a nečistotám.

Diamond Black

Diamond GreenDiamond Red

Diamond Stone Diamond BrownDiamond Grey

S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Drážka L
Duragrain  
■ NOVINKA

Povrch Duragrain sekčních garážových vrat 
RenoMatic s drážkou L je mimořádně 
odolný vůči poškrábání a nečistotám 
a vyznačuje se širokými lamelami.

Diamond Anthracite Diamond Basalt

▶ Sekční garážová vrata RenoMatic s drážkou L 
a povrchem Duragrain v barvě Diamond Basalt6
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S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Duragrain Diamond Black

Duragrain Diamond Basalt
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Duragrain Diamond Anthracite

Duragrain Diamond Stone
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S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Duragrain Diamond Red

Duragrain Diamond Grey
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Duragrain Diamond Green

Duragrain Diamond Brown
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Dobrá tepelná izolace

Sekční garážová vrata RenoMatic jsou vybavena dvoustěnnými 
tepelně izolovanými lamelami. Lamely o tloušťce 42 mm 
zajišťují příjemně tichý chod vrat. Vnější povrch lamel je 
opatřen polyesterovým základním nátěrem . Vnitřní strana 
lamel je stříbrně pozinkovaná a ošetřená ochranným lakem . 
Technika tažných pružin se systémem „pružina v pružině“, 
resp. technika torzních pružin s osvědčenou pojistkou proti 
prasknutí pružiny spolehlivě chrání křídlo vrat před zřícením. 
Díky dobré tepelné izolaci jsou vrata vhodným řešením, když 
garáž přímo přiléhá k domu nebo když z garáže vede přístup 
do domu.

Optimální dlouhodobá ochrana

Umělohmotná patka zárubně  o výšce 4 cm, odolná proti 
zkřehnutí, trvale chrání vaše vrata proti korozi. Na rozdíl 
od konkurenčních řešení funguje i při trvalé vlhkosti. Patka 
zárubně úplně obemkne zárubeň v místě ohrožení korozí. 
Jen to je účinná dlouhodobá ochrana.

Stejný vzhled

Harmonický celkový vzhled vrat vzniká díky mnoha malým 
detailům. U vrat s povrchem Woodgrain, Planar nebo Decoco-
lor například standardně dodáváme vyrovnávací clonu 
překladu  barevně sladěnou s vraty. U vrat Duragrain 
dodáváme vyrovnávací clonu překladu v barvě dopravní bílá 
RAL 9016. Volitelně je obdržíte také v odstínu uzpůsobeném 
dekoru. Boční zárubně  standardně dodáváme s povrchem 
Woodgrain v barvě dopravní bílá RAL 9016 (sladěno s bílým 
povrchem vrat s drážkou M). Pro vrata s povrchem Planar 
volitelně dodáváme obložení zárubně se stejným povrchem, 
jako mají vrata. U vrat s povrchem Decocolor nebo Duragrain 
volitelně dodáváme obložení zárubně v barevném odstínu 
uzpůsobeném dekoru.

Rozdíl je v kvalitě 
od evropského  
výrobce č. 1.

S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Made in Germany

42 mm
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Jen u firmy Hörmann

• plastová patka zárubně
• mechanické zajištění proti zvednutí 

v kolejnici pohonu
• dálkové ovládání BiSecur

Automatický komfort

Vrata RenoMatic standardně dodáváme s pohonem 
ProMatic 4  a 4tlačítkovým dálkovým ovladačem 
HSE 4 BS. Na přání lze vrata za příplatek dodat také s inteli-
gentním pohonem SupraMatic E  pro rychlejší otevírání 
vrat. Patentovaná technika pohonu využívající vodicí kolejnice 
zajišťuje klidný a tichý chod vrat. Automatické vypínání navíc 
vrata při výskytu překážky ihned zastaví.

Certifikované bezpečné dálkové 
ovládání BiSecur

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje 
nejmodernější techniku pro komfortní a bezpečnou obsluhu 
pohonů garážových a vjezdových vrat, pohonů dveří, 
osvětlení a dalších zařízení. Mimořádně bezpečná metoda 
šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosa-
hem bez rušení vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže 
zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Testováno a certifi-
kováno bezpečnostními experty Ruhrské univerzity v Bochumi.

Bezpečná obsluha

Sekční vrata Hörmann jsou testována samostatně i v kombina-
ci s pohony Hörmann a certifikována podle vysokých 
bezpečnostních požadavků evropské normy 13241.  
Sekční vrata prostě nemohou být ještě bezpečnější.
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Kromě dveří a oken se zloději často také 
pokoušejí vniknout garážovými vraty 
a dostat se tak přes spojovací dveře 
do domu nebo odcizit předměty z garáže. 
Vedle standardně dodávaného zajištění proti 
zvednutí, které vaše vrata pevně zablokuje 
a chrání je proti vypáčení, obdržíte 
u sekčních garážových vrat RenoMatic 
volitelně také certifikované zabezpečení 
proti vloupání RC 2 dle DIN/TS 18194. 
Sekční garážová vrata nemohou zamčená 
ještě bezpečněji.

Doplňková sada RC 2  
s bezpečnostní výbavou

S E K Č N Í  G A R Á Ž O V Á  V R ATA  R E N O M AT I C

Pečlivě zkontrolovanou bezpečnostní výbavu RC 2 doporučují ostatně také 
policejní poradci. Další informace najdete na: www.k-einbruch.de
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15 velikostí vrat prakticky  
do každého garážového otvoru

Vzhledově stejné 
vedlejší dveře

Se sekčními garážovými vraty RenoMatic obdržíte 
také sladěné vedlejší dveře s úzkými hliníkovými 
profily. Výplně dveří jsou sladěné s motivem i povr-
chem a barvou křídla vrat. Vrata mají stejný vzhled 
jako vedlejší dveře, což působí harmonicky.

15



Re
vi

ze
 0

1.
20

21
 / 

tis
k 

08
.2

02
1 

/ H
F 

87
27

7 
CS

 / 
PD

F
w
w
w
.h
oe

rm
an

n.
co

m

Vhodné pro naše klima
Hezké a bezpečné řešení  
pro váš domov
Klimaticky neutrální vrata od evropského výrobce č. 1

Při výrobě našich akčních vrat využíváme ze 100 % ekologický proud a díky mnoha dalším opatřením 
ušetříme o několik tisíc tun CO² více. Ostatní emise jsou vykompenzovány podporou projektů na ochranu 
klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.
Další informace najdete na adrese www.hoermann.de/umwelt

Nálepka ekologicky čisté 
energie německých organizací 
pro ochranu životního prostředí

Využíváme 100% ekologicky 
čistou energii od společnosti


