
Porta d’entrada  
a vivenda

sense fixe lateral

des de 949 € *
Porta seccional  

de garatge
incl. automatisme

des de 799 € *

Respectuoses amb el clima
Elegants i segures per a la seva llar
Les portes de garatge i les portes d’entrada a 
vivenda climàticament neutres del nº 1 a Europa

Fabriquem les nostres portes d’entrada i portes de garatge promocionals amb energia  
100 % renovable i estalviem diversos milers de tones de CO2 amb l'aplicació d'un gran  
nombre de mesures addicionals. Compensem la resta d'emissions fomentant projectes  
de protecció del clima en col·laboració amb ClimatePartner.
Trobarà més informació a www.hoermann.de/umwelt

Utilitzem energia 100% renovable de

L’etiqueta d’energia 

renovable de les asociacions 

medioambientals alemanyes



Qualitat Hörmann
Made in Germany

* Preu recomanat de venda al públic amb IVA inclòs per a les mides de promoció en les mides ofertes sense presa de mides, muntatge, transport, desmuntatge ni reciclatge.  
Vàlid fins al 31/12/2021 amb tots els distribuïdors participants d’Espanya (excepte Balears i Canàries).

Els colors i les superfícies representats no són vinculants. Totes les indicacions de colors es basen en el color RAL.
Ens reservem el dret a realitzar canvis tècnics i a tenir errades en els preus.

Porta seccional de garatge RenoMatic
• Panels sandvitx de 42 mm de gruix per  

a un gran aïllament tèrmic, bona 
estabilitat i funcionament suau

• Tots els acabats de les portes de garatge 
s'entreguen amb un revestiment 
galvanitzat platejat i laca de protecció a 
la part interior de la porta 
(veure il·lustració més avall)

Automatisme ProLift 700 de sèrie
• Amb 2 emissors manuals amb ullet  

per al clauer (veure il·lustració més avall)

Opcionalment, amb increment de preu,  
la porta RenoMatic es pot equipar amb  
els automatismes moderns ProMatic 4, 
SupraMatic E o P 4.

Trobarà més informació a www.hormann.es



Decocolor, acabat  
decoratiu Dark Oak

Decocolor, acabat  
decoratiu Night Oak

Woodgrain, RAL 9006, 
alumini blanc

Woodgrain, RAL 9007, 
alumini gris

Woodgrain, CH 703, 
antracita metàl·lic

Woodgrain, RAL 7016, 
gris antracita

Woodgrain, RAL 8028, 
marró terra

Decocolor, acabat  
decoratiu Golden Oak

Woodgrain, RAL 9016, 
blanc trànsit

L'acabat Woodgrain es 
caracteritza pel seu model 
de serrada fidel a l'original i 
per la seva robustesa. 
(Il·lustració a l´esquerra en 
RAL 9016, blanc trànsit)

RenoMatic, acanalat M 
Woodgrain / Decocolor

L'acabat Decocolor lacat 
convenç amb el seu aspecte 
de fusta natural en 3 acabats 
decoratius promocionals. 
(Il·lustració a l´esquerra  
en l'acabat decoratiu  
Golden Oak)

RenoMatic, acanalat M
Woodgrain / Decocolor

des de 799 € *

“Les portes de garatge i d’entrada 
a vivenda climàticament neutres 

són bones per al nostre clima i  
per al futur dels nostres fills.”

Mides de promoció amb ProLift 700
2315 × 2080 mm 799 €* 2750 × 2250 mm 899 €* 3500 × 2500 mm 1099 €*
2375 × 2000 mm 799 €* 2750 × 2500 mm 999 €* 4000 × 2125 mm 1149 €*
2375 × 2125 mm 799 €* 3000 × 2000 mm 999 €* 4000 × 2250 mm 1149 €*
2440 × 2080 mm 799 €* 3000 × 2125 mm 999 €* 4000 × 2500 mm 1149 €*
2500 × 2000 mm 799 €* 3000 × 2250 mm 999 €* 5000 × 2125 mm 1199 €*
2500 × 2125 mm 799 €* 3000 × 2500 mm 999 €* 5000 × 2250 mm 1199 €*
2500 × 2250 mm 799 €* 3000 × 3000 mm 1099 €* 5000 × 2500 mm** 1399 €*
2500 × 2500 mm 899 €* 3500 × 2125 mm 1099 €*
2750 × 2125 mm 899 €* 3500 × 2250 mm 1099 €* Per a més mides i complements,  

consulti el seu distribuïdor. 

** amb automatisme SupraMatic E 4



CH 9016 Matt deluxe, 
blanc trànsit

CH 8028 Matt deluxe, 
marró terra

Decocolor, acabat 
decoratiu Golden Oak

Decocolor, acabat 
decoratiu Dark Oak

Decocolor, acabat 
decoratiu Night Oak

CH 703 Matt deluxe, 
antracita metàl·lic

CH 7016, Matt deluxe, 
gris antracita

CH 9006 Matt deluxe, 
alumini blanc

CH 9007 Matt deluxe, 
alumini gris

Els 6 colors exclusius  
Matt deluxe de Hörmann  
de l'acabat llis Planar 
convencen per la seva fina 
elegància. (Il·lustració  
a l´esquerra en CH 703  
Matt deluxe, antracita 
metàl·lic)

L'acabat Decocolor lacat 
convenç amb el seu 
aspecte de fusta natural en 
3 acabats decoratius 
promocionals. (Il·lustració  
a l´esquerra en l'acabat 
decoratiu Golden Oak)

RenoMatic, acanalat L 
Planar / Decocolor

“Els elegants colors  
Matt deluxe s'adiuen 

perfectament amb la nostra  
llar i són tendència.”

RenoMatic, acanalat L 
Planar / Decocolor

des de 999 € *

Mides de promoció amb ProLift 700
2315 × 2080 mm 999 €* 2750 × 2250 mm 1099 €* 3500 × 2500 mm 1299 €*
2375 × 2000 mm 999 €* 2750 × 2500 mm 1199 €* 4000 × 2125 mm 1349 €*
2375 × 2125 mm 999 €* 3000 × 2000 mm 1199 €* 4000 × 2250 mm 1349 €*
2440 × 2080 mm 999 €* 3000 × 2125 mm 1199 €* 4000 × 2500 mm 1349 €*
2500 × 2000 mm 999 €* 3000 × 2250 mm 1199 €* 5000 × 2125 mm 1399 €*
2500 × 2125 mm 999 €* 3000 × 2500 mm 1199 €* 5000 × 2250 mm 1399 €*
2500 × 2250 mm 999 €* 3000 × 3000 mm 1299 €* 5000 × 2500 mm** 1599 €*
2500 × 2500 mm 1099 €* 3500 × 2125 mm 1299 €*
2750 × 2125 mm 1099 €* 3500 × 2250 mm 1299 €* Per a més mides i complements,  

consulti el seu distribuïdor. 

** amb automatisme SupraMatic E 4



Duragrain, 
Diamond Black

Duragrain,  
Diamond Brown

Duragrain, 
Diamond Red

Duragrain,  
Diamond Green

Duragrain,  
Diamond Stone

Duragrain,  
Diamond Grey

Duragrain,  
Diamond Anthracite

Duragrain,  
Diamond Basalt

L'acabat llis Duragrain en 
8 moderns colors garanteix 
que la porta tingui un bon 
aspecte permanentment. 
(Il·lustració a l´esquerra en 
Diamond Stone)

RenoMatic, acanalat L 
Duragrain

“Aquest acabat tan resistent 
a les ratllades i que repel·leix 
la brutícia ens ha convençut 

totalment.”

L'emprimació final de 
laca de protecció d'alta 
resistència és molt sòlida, 
resistent a les ratllades i 
repel·leix la brutícia.

RenoMatic, acanalat L 
Duragrain

des de 1199 € *

Mides de promoció amb ProLift 700
2315 × 2080 mm 1199 €* 2750 × 2250 mm 1299 €* 3500 × 2500 mm 1499 €*
2375 × 2000 mm 1199 €* 2750 × 2500 mm 1399 €* 4000 × 2125 mm 1549 €*
2375 × 2125 mm 1199 €* 3000 × 2000 mm 1399 €* 4000 × 2250 mm 1549 €*
2440 × 2080 mm 1199 €* 3000 × 2125 mm 1399 €* 4000 × 2500 mm 1549 €*
2500 × 2000 mm 1199 €* 3000 × 2250 mm 1399 €* 5000 × 2125 mm 1649 €*
2500 × 2125 mm 1199 €* 3000 × 2500 mm 1399 €* 5000 × 2250 mm 1649 €*
2500 × 2250 mm 1199 €* 3000 × 3000 mm 1499 €* 5000 × 2500 mm** 1799 €*
2500 × 2500 mm 1299 €* 3500 × 2125 mm 1499 €*
2750 × 2125 mm 1299 €* 3500 × 2250 mm 1499 €* Per a més mides i complements,  

consulti el seu distribuïdor. 

** amb automatisme SupraMatic E 4



Portes d'entrada d'acer/
alumini Thermo65
• Fulla de la porta d'acer de 65 mm 

• Gran aïllament tèrmic amb un coeficient 
UD de fins a 0,87 W/(m²·K)**

• Mides de la promoció:  
fins a 1250 × 2250 mm
(a mida sense increment de preu)

Thermo65 sense vidre

des de 1598 € *
Thermo65 amb vidre

des de 1798 € *

Thermo46 
sense vidre

des de 949 € *

De sèrie

Model 015

Model 010

Model 515

Model 015

Model 010 Model 810S Model 900SModel 700S

Model 515

• Fulla de la porta d'acer de 46 mm 

• Gran aïllament tèrmic amb un coeficient 
UD de fins a 1,2 W/(m²·K)**

• Mides de la promoció:  
fins a 1250 × 2250 mm
(a mida sense increment de preu)

Porta d'entrada d'acer/alumini Thermo46

RC 2
Seguretat 
certificada

* Preu recomanat de venda al públic amb IVA inclòs per a les mides de promoció (Thermo46 / Thermo65: veure les mides indicades més amunt).  
Consulti altres models, execucions i mides al seu distribuïdor. Els preus no inclouen presa de mides, muntatge, transport, desmuntatge ni reciclatge.  
Vàlid fins al 31/12/2021 amb tots els distribuïdors participants d’Espanya (excepte Balears i Canàries).

** Segons el model i les mides de la porta, el valor indicat s’aplica al model de porta sense vidre per a les mides 1230 × 2180 mm.
Els colors i les superfícies representats no són vinculants. Totes les indicacions de colors es basen en el color RAL.  
Ens reservem el dret a realitzar canvis tècnics i a tenir errades en els preus.

Decograin Golden OakDecograin Titan metàl·lic  
CH 703 (no per a Thermo65)

Decograin Dark Oak Decograin Night Oak

Si ho desitja, les portes Thermo65 de la promoció també estan 
disponibles amb increment de preu en el color Hörmann Matt 
deluxe, a joc amb les portes de garatge RenoMatic (vegi pàgina 4).

6 colors promocionals sense increment de preu i 4 acabats decoratius per a Thermo65 i Thermo46

RAL 9016, blanc trànsit RAL 7016, gris antracita RAL 8028, marró terraRAL 9006, alumini blanc  
(no per a Thermo46)

CH 703, antracita metàl·lic CH 907, alumini gris  
(no per a Thermo46)
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