Takskjutport för garage RenoMatic
Extra elegant med den släta ytan Planar, matt deluxe, i 6 exklusiva färger

TA K S K J U T P O R T R E N O M AT I C

Den släta ytan Planar, matt deluxe,
i 6 exklusiva färger från Hörmann är mycket
elegant. (bilden till vänster i CH 703,
matt deluxe, antracit metallic)

L-profil
Takskjutporten RenoMatic med L-profil har stora
släta sektioner och finns i den moderna matta
ytan Planar matt deluxe samt i en lackerad yta
med naturlig trädekor.
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Den lackerade ytan Decocolor* imponerar
med en naturlig trälook i 3 dekorer.
(bilden till vänster i dekoren Golden Oak)

CH 9016, matt deluxe,
Trafikvit

CH 9006, matt deluxe,
Vit aluminium

CH 9007, matt deluxe,
Grå aluminium

CH 703, matt deluxe,
Titan metallic

CH 7016, matt deluxe,
Antracitgrå

CH 8028, matt deluxe,
Jordbrun

Decocolor*
Dekor Golden Oak

Decocolor*
Dekor Dark Oak

Decocolor*
Dekor Night Oak

*

Decocolor-ytan på portens utsida är lackerad med trälook i Golden Oak, Dark Oak eller Night Oak. Decocolor kan ej jämföras med Decograin-ytan.
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TA K S K J U T P O R T R E N O M AT I C

Ytan Woodgrain har en verklighetstrogen
trästruktur och är mycket robust
(bilden till vänster i RAL 9016, trafikvit)

M-profil
De sobra sektionsprofilerna och den
strukturerade ytan är typisk för

Den lackerade ytan Decocolor*
imponerar med en naturlig trälook
i 3 dekorer. (bilden till vänster
i dekoren Golden Oak)

takskjutporten RenoMatic med M-profil.
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RAL 9016,
Trafikvit

RAL 9006,
Vit aluminium

RAL 9007,
Grå aluminium

CH 703,
Titan metallic

RAL 7016,
Antracitgrå

RAL 8028,
Jordbrun

Decocolor*
Dekor Golden Oak

Decocolor*
Dekor Dark Oak

Decocolor*
Dekor Night Oak

*

Decocolor-ytan på portens utsida är lackerad med trälook i Golden Oak, Dark Oak eller Night Oak. Decocolor kan ej jämföras med Decograin-ytan.
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TA K S K J U T P O R T R E N O M AT I C

Kvaliteten från nr 1 i Europa
gör hela skillnaden.

Made in Germany

Bra värmeisolering
Den värmeisolerade RenoMatic-porten har 42 mm tjocka
sektioner, vilket ger en tyst och stabil gång. Sektionerna
har en polyesterlack på utsidan

. Och har en silverfärgad

galvaniserad insida med en skyddande klarlack

. Tack vare

dragfjädertekniken med det patenterade fjäder-i-fjädersystemet resp. torsionsfjädrarna med testad fjäderbrottssäkring
kan portbladet inte falla ner. Då porten är värmeisolerad passar
den perfekt för garage med direkt anslutning till bostaden.

Optimalt långtidsskydd
Den 4 cm höga karmfoten i plast

skyddar effektivt porten

mot korrosion och väta. Karmfoten omsluter karmen helt och
hållet i området där det finns risk för rostbildning. Det ger ett
effektivt långtidsskydd i sig.

Ökat inbrottsskydd
Garageporten RenoMaic med motordrift är utrustad med
en automatisk portlåsning

. Om garageporten är stängd,

hakar uppskjutningsspärren automatiskt i styrskenans anslag.
Porten låses fast och skyddas omedelbart mot att bändas
upp. Denna patenterade portlåsning är helt mekanisk och
fungerar därför även utan strömförsörjning.
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42 mm

Endast hos Hörmann
• Karmfot i plast
• Mekanisk uppskjutningsspärr i motorskenan
• BiSecur-fjärrsystem

Matchande delar
Portens harmoniska helhetsintryck bygger på många små detaljer.
Till exempel levererar vi alltid ett fast överparti

i samma färg

har alltid Woodgrain-yta i trafikvitt

som porten. Sidokarmarna

RAL 9016 (likadan som den vita ytan på portar med M-profil).
För portar med Planar-yta, portar i färg eller Decocolor-portar
finns karmbeklädnader med likadan yta som porten som tillval.
Allt passar ihop.

Automatisk komfort
Som standard kommer RenoMatic med motor ProMatic och
handsändaren HSE 4 BS

. Den patenterade, skenstyrda

drivtekniken ger en lugn och tyst portrörelse. Dessutom stoppas
porten av den tillförlitliga kraftbegränsningsautomatiken vid hinder.

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet
Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur är ett mycket gott exempel
på framtidsorienterad teknik för enkel och bekväm manövrering
av garageportar, infartsgrindar,
dörröppnare, belysning och
liknande. Genom den extremt
säkra krypteringstekniken BiSecur,
som utvecklats av Hörmann, med stabil och störningsfri räckvidd,
kan du vara helt säker på att obehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.
Systemet har kontrollerats och certifierats av säkerhetsexperter
vid Ruhruniversitetet i Bochum.

Säkrare manövrering
Hörmann takskjutportar är säkerhetstestade och godkända enligt
de högt ställda säkerhetskraven i EN 13241, både med och utan
portautomatik från Hörmann. Säkrare än så kan en takskjutport
inte vara.
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Hörmann – kvalitet utan kompromisser

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av

GARAGEPORTAR

byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk

MOTORER

Asien. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna -

INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK

tionell partner för byggprodukter av högsta klass.

DÖRRAR

Vi står för ”Kvalitet utan kompromisser”.

KARMAR

Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro

www.hoermann.com

Europa och vi har även etablerat oss i USA och
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av försäljnings- och service företag över hela

