
Entrédörr 
utan sidoparti

från 14.995:- *
Årets Port 2021

Garageport med motor

14.900:- *

Bra för vårt klimat
Skönt och säkert för ditt hem
Klimatneutrala portar och dörrar från Europas nr 1

När vi tillverkar våra kampanjportar och kampanjdörrar använder vi 100 % grön  
el och sparar även in tusentals ton CO2 genom många andra åtgärder.  
Övriga utsläpp kompenserar vi genom olika miljöskyddande projekt i samarbete  
med ClimatePartner.
Mer information finns på www.hoermann.de/umwelt

Vi använder 100% grön el från

Symbolen för el från 

förnybara källor



Tilläggspaket 
RC 2-säkerhets-
utrustning
• Säkerhets- 

certifierad enligt 
DIN / TS 18194 baserat  
på RC 2 DIN / EN1627

Detta testade inbrottsskydd för 
garageport med motor rekommenderas 
även av den tyska polismyndigheten.

Mer information finns på: 
www.k-einbruch.de

Kvalitet från  
Hörmann
Made in Germany

Takskjutport  
Årets Port 2021
• Välisolerade, 42 mm tjocka 

sektioner för hög värmeisolering 
och stabil portrörelse

• Kampanjstorlekar: 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

• Portarna i kampanjen har en 
klarlackad galvaniserad insida

RC 2
Certifierad 
säkerhet

Mer information finns på  
www.hoermann.se/kampanj2021

Tilläggspris 1.990:- *

* Alla priser i detta kampanjblad är rekommenderade kampanjpriser, inkl. 25% moms, exkl. mätning, demontage, montage och avfallshantering.  
Priserna gäller endast för port i kampanjstorlekarna 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm och 2500 × 2125 mm i de 2 angivna kampanjfärgerna och med motor ProLift 700. Priserna på entrédörrarna  
är beroende på utförande, angivet frånpris är för motiv 010, 015 och 515 i storlek 1000 x 2100 mm i de 2 kampanjfärgerna exkl. sidoljus. Gäller alla deltagande återförsäljare i Sverige från 2021-03-01 till 2021-12-31.

** Beroende på dörrmotiv och dörrstorlek, värdet som anges gäller för motiv utan fönster i storleken 1230 × 2180 mm 

De avbildade kulörerna och ytorna kan avvika något. Alla kulörer enligt RAL-skalan. Med förbehåll för eventuella ändringar och felaktigheter i prisangivelser.

Motor ProLift 700  
433 MHz
• Inkl. 2 handsändare 433 MHz  

med ögla för nyckelring 

• Mekanisk uppskjutningsspärr  
i motorskenan försvårar 
uppbrytning av porten

• 5-års garanti



Årets Port 2021,
Tillbehör 

BlueSecur  
HET-BLE

1.550:- *

RAL 7016, antracitgrå

RAL 9016, trafikvit

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

Årets Port 2021,  
M-profil Woodgrain

Takskjutport, M-profil 
Woodgrain

14.900:- *

“Klimatneutrala portar och 
dörrar är bra för vårt klimat och 

våra barns framtid.”

Handsändare  
RSC 2

Kodlås  
RCT 3B625:- * 995:- *

Enkel installation 
med QR-kod

• För styrning av 2 enheter 
via Bluetooth

• 230 V

• 2 potentialfria reläer
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Hörmann erbjuder 10 års garanti på alla takskjutportar. 

* Utförliga garantivillkor finns på: www.hoermann.comÅRS
garanti

Hörmann - Kvalitet utan kompromisser

Automatiskt  
dörrlås SmartKey

2.900:- *

• 65 mm tjockt dörrblad i stål 

• Hög värmeisolering med ett UD-värde  
ner till 0,87 W/(m²·K)**

• Kampanjstorlekar:  
B875-1250 mm x H1875-2250 mm
(gäller mått utan tilläggspris)

• Perfekt för montering på entrédörrar

• Trådlös styrning av dörrlås

• Bekväm och enkel öppning med 
exempelvis handsändare,  
kodlås eller direkt på SmartKey

Entrédörrar i stål 
Thermo65

Automatiskt dörrlås – 
SmartKey

2 kampanjkulörer utan 
tilläggspris

RAL 9016, trafikvit

Thermo65 utan fönster

14.995:- *
Thermo65 med fönster

18.250:- *

RC 2
Certifierad 
säkerhet

RAL 7016, antracitgrå

Som standard

Motiv 015 Motiv 515Motiv 010 Motiv 810S Motiv 900SMotiv 700S

OBS! Dörrarna på bilderna är inåtgående 
men levereras som utåtgående!

* Alla priser i detta kampanjblad är rekommenderade kampanjpriser, inkl. 25% moms, exkl. mätning, demontage, montage och avfallshantering.  
Priserna gäller endast för port i kampanjstorlekarna 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm och 2500 × 2125 mm i de 2 angivna kampanjfärgerna och med motor ProLift 700. Priserna på entrédörrarna  
är beroende på utförande, angivet frånpris är för motiv 010, 015 och 515 i storlek 1000 x 2100 mm i de 2 kampanjfärgerna exkl. sidoljus. Gäller alla deltagande återförsäljare i Sverige från 2021-03-01 till 2021-12-31.

** Beroende på dörrmotiv och dörrstorlek, värdet som anges gäller för motiv utan fönster i storleken 1230 × 2180 mm 

De avbildade kulörerna och ytorna kan avvika något. Alla kulörer enligt RAL-skalan. Med förbehåll för eventuella ändringar och felaktigheter i prisangivelser.


