
Hörmann kvalitāte
Made in Germany

„Nr. 1 Eiropā vārtu 
un durvju izvēlē!“

Mājas ārdurvis bez 
sānu daļas Garāžu vārti

1325 €* 525 €*no no



Vārtu izmēri
platums x augstums

M rievojums, vārtu cena ar izvēlēto vadību EUR

Manuālā 
vadība

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

Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar
dubulto lakojumu 

Piezīmes: lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar mūsu ofi ciālajiem 
pārstāvjiem 

Garāžas sekciju vārti 
RenoMatic 2020 ar manuālo vadību,
piedziņu ProLift 700 vai ProMatic 4
• Ar divsienu izolāciju, 42 mm biezas sekcijas nodrošina 

vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un 
klusu vārtu darbību

• Akcijas izmēri:
no 2000 mm līdz 5000 mm platumā, 
no 2000 mm līdz 3000 mm augstumā 

Decocolor
Tumšais ozols

Decocolor
Nakts ozols

RAL 9006, alumīnija balta 
krāsa

RAL 9007, pelēka 
alumīnija krāsa

CH 703, metāliska 
antracīta krāsa

RAL 7016, antracīta 
pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna 
krāsa

Decocolor 
Zelta ozols

M rievojums

Woodgrain

525 €*no

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

Garāžas vārtu piedziņa „ProLift 700“
ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības 
pultīm ar hromētu atslēgu gredzena turētāju.

Garāžas vārtu piedziņa „ProLift 700“
ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības 
pultīm ar hromētu atslēgu gredzena turētāju.

Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4 ar 
modernu BiSecur tālvadības sistēmu un 
papildus atvēršanās augstuma iestatīšanu 
garāžas ventilācijai, kā arī ar tālvadības pulti 
HSE 4 BS melnā krāsā, matētu ar cilpu atslēgas
piekaram 
Vārtu atvēršanās ātrums - 20 cm/s 

Melns plastmasas rokturis ar slēdzeni un Hörmann 
logotipu 



Piezīmes: lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar mūsu ofi ciālajiem 
pārstāvjiem

CH 8028, Matt deluxe, 
augsnes brūna krāsa

Decocolor 
Zelta ozols

Decocolor 
Tumšais ozols

Decocolor 
Nakts ozols

CH 703, Matt deluxe, 
metāliska antracīta krāsa

CH 7016, Matt deluxe, 
antracīta pelēka krāsa

CH 9006, Matt deluxe,
alumīnija balta krāsa

CH 9007, Matt deluxe, 
pelēka alumīnija krāsa

L rievojums

Planar 

655 €*no

CH 9016, Matt deluxe, augstas izturības baltā krāsa

Klasiski eleganta: 
virsma Planar 
akcijas krāsu toņos 
Matt deluxe

Vārtu izmēri
platums x augstums

L rievojums, vārtu cena ar izvēlēto vadību EUR

Manuāla 
vadība 

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, alumīnija balta krāsa

CH 9007, Matt deluxe, pelēka alumīnija krāsa

CH 8028, Matt deluxe, augsnes brūna krāsa 

CH 703, Matt deluxe, metāliska antracīta krāsa

CH 7016, Matt deluxe, antracīta pelēka krāsa 

Matt deluxe krāsa Thermo 65
THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S Durvju cena EUR Krāsa Matt deluxe Dekoratīvā 

apdare

THP 010, 015, 515 1325 1470 1485

Durvju cena EUR Krāsa Matt deluxe Dekoratīvā 
apdare 

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

CH 9016, Matt deluxe, augstas izturības balta krāsa

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvisThermo 65
• Standarta variantā ar drošības aprīkojumu aizsardzībai pret ielaušanos RC 2  
• Augsta siltumizolācija ar UD koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)**  
• Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm,

augstumā no 1875 mm līdz 2250 mm
• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru
• Lai uzzinātu par papildus aprīkojumu, sazinieties ar mūsu

 oficiālajiem pārstāvjiem

** Atkarībā no durvju motīva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm

Motīvs 
THP 810S

Motīvs
THP 900S

Motīvs 
THP 700S

Motīvs
 THP 015

Motīvs
 THP 515

Motīvs
 THP 010

Akcijas krāsas Thermo 65
THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa

CH 703, metāliska antracīta krāsa

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo 65
THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Thermo 65 RC2 
klases durvis 
ar stiklojumu 

1640  €*no

Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm,

Thermo 65 
RC2 klases durvis 
bez stiklojuma

1325 €*no



Durvju cena EUR Krāsa Matt deluxe Dekoratīvā 
apdare

THP 010, 015, 515 1325 1470 1485 Durvju cena EUR RAL 9016 Krāsa Dekoratīvā 
apdare

THP 700A, 750F 1355 1430 1515

Durvju cena EUR Krāsa Matt deluxe Dekoratīvā 
apdare 

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

Motīvs 
THP 750F

Motīvs 
THP 700A

Skaists rokturis padara durvis vizuāli 
pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas 
atbilst visām jūsu vēlmēm

Rokturu komplekts
ES 0 / ES 1 

Ārējais rokturis
HB 38-2

Rokturu komplekts
ES 0 / ES 1 

Akcijas krāsas Thermo 65
THP 700A un 750F

RAL 9016, augstas izturības balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa

Decograin CH 703, metālisks antracīts

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo 65
THP 700A un 750F

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

4 dekoratīvās
apdares

1515 €*no

3 akcijas 
krāsas

1355 €*no

Tērauda / alumīnija mājas
ārdurvis Thermo 65
• Augsta siltumizolācija ar UD koeficientu 

 līdz 0,87 W/(m²·K)**
• Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875 mm 

 līdz 1250 mm, augstumā no 1875 mm līdz 2250 mm 
• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru



Durvju cena EUR Krāsa Dekoratīvā 
apdare 

TPS 010 805 990

315 €*
tikai

Tērauda durvis Thermo 46 
• Kā sānu durvis garāžai vai kā pagraba ieejas 

durvis 
• Daudzpunktu slēdzene, noturīga pret 

ielaušanos
• Laba siltumizolācija ar UD koeficientu apm. 

1,2 W/(m²∙K)**

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas: 
izvēlieties rokturi, kas atbilst visām jūsu vēlmēm

Rokturu komplekts 
ES 0 / ES 1

Kombinēto rokturu
komplekts 
ES 0 / ES 1 ar 
apaļo rokturi

Kombinēto rokturu
komplekts 
ES 0 / ES 1 ar 

Rokturu komplekts 
ES 0 / ES 1

Kombinēto rokturu

Tērauda durvis 
Thermo46 TPS 010

 805 €*no

Akcijas krāsas

RAL 9016, augstas izturības 
balta krāsa

RAL 7016, antracīta pelēka krāsa

RAL 8028, augsnes brūna krāsa Decograin CH 703, metālisks 
antracīts

Akcijas dekoratīvās 
apdares

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

** Atkarībā no durvju motīva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm

Vācu ugunsdrošās
durvis T30 H8-5
Hörmann ugunsdrošās durvis EI230 
Jūsu apkures telpai vai garāžai!

• Pilnībā nokomplektēta furnitūra
• Var būt uzstādītas ar slieksni vai bez tā
• Automātiskā aizvēršanās pateicoties 

iebūvētajai atsperes eņģei
• Cinkotas, RAL 9002
• Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
• Īpaši piemērotas apkures telpām
• Kā durvis uz garāžu
• Akcijas izmēri 900 x 2100 mm 

un 1000 x 2100 mm

Ar divpusējo plāno falci, slēptais 
ugunsnoturības blīvējums, stūra 
kārba, 4 pusējais blīvējums, 
iekaļamā slēdzene, divas 
drošības tapas, nerūsējošā 
tērauda rokturis un durvju 
slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām

Durvis 
apkures telpai



SmartKey tālvadības piedziņa

durvju slēdzenei
• Ideāli piemērota mājas un dzīvokļa ārdurvju papildu 

aprīkošanai
• Vienkārša durvju slēdzenes atvēršana: piemēram, 

nenoliekot iepirkumu somas vai arī, lai attālināti atvērtu 
durvis viesiem vai bērniem 

• Ērta vadība ar tālvadības pulti, tālvadības iekšējo taus-
tiņu vai ar pašu SmartKey

Klimata sensors HKSI 
• Sensora izmantošana var efektīvi novērst pelēju-

ma veidošanos garāžā
• Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un automātiski 

regulē ventilāciju
• Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu 

ProMatic 4 vai SupraMatic 4 
• Lai uzzinātu par papildus aprīkojumu, sazinieties ar 

mūsu oficiālajiem pārstāvjiem

Durvju slēdzenes 
tālvadības piedziņa

SmartKey

Klimata sensors
HKSI

215 €*

125 €*

no

tikai

Papildu informācija atrodama www.hormann.lv



Uz mūsu pakalpojumiem jūs varat paļauties

Kvalificēta speciālista 
konsultācija

Uzmērīšana uz 
vietas

Profesionāla 
montāža
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Bīdāmo vārtu automātika LineaMatic

• ar maks. vārtu augstumu 2000 mm un maks. vārtu 
platumu 6000 mm

• ar maks. vērtnes svaru līdz 300 kg
• Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm
• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un 

apstāšanās

Veramo vārtu automātika RotaMatic 2

• veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu 
augstumu līdz 2000 mm un maks. vārtu platumu līdz 
2500 mm

• ar maks. vērtnes svaru līdz 220 kg
• Palēnināta vārtu kustības 

uzsākšana un apstāšanās

Bīdāmo 
vārtu piedziņa

LineaMatic

495 €*no

uzsākšana un apstāšanās

Veramo 
vārtu piedziņa
RotaMatic 2

655 €*no

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu.
* Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem, iesk. 21 % PVN, bez uzmērīšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2020. pie visiem oficiālajiem 

pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

Vārtu piedziņa ar
tālvadības pulti 
HS 5 BS, melna, 
strukturēta virsma

 Plašāku informāciju par piedāvājuma klāstu un oficiālo pārstāvju sarakstu meklējiet mājas lapā: 

www.hoermann.lv      info@hormann.lv

Janis Eiduks


