
až o  30 %
lepší tepelná izolace v porovnání se
sekčními garážovými vraty LPU 42*

Hodnota U lamely:  

0,33 W/ (m²·K)

Hodnota U vrat 5000 × 2125 mm: 0,91 W/ (m²·K)

lamely o tloušťce 67 mm s přerušeným tepelným 
mostem

ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř

trojité zesílení plechu v oblastech šroubů

dvojité břitové těsnění v lamelových přechodech

dvojité podlahové těsnění

Akční sleva 
32%

platí z aktuálních 
ceníkových cen

67 mm

AKCE ZIMA: Světový šampión v úspoře energie
Sekční garážová vrata LPU 67 Thermo 

* platí pro zabudovaná vrata bez prosklení



Hodnota UD až cca: 0,50 W/ (m²·K)

Hodnoty uvedeny pro motiv 565, RAM 1230 × 2180 mm

hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 100 mm vyplněné 
tvrdou polyuretanovou pěnou a s uvnitř uloženým 
profilem křídla
přerušený tepelný most a vysoká stabilita díky 
kompozitnímu profilu křídla zesílenému karbonovými 
vlákny
hliníkový rám dveří o tloušťce 111 mm s přerušeným 
tepelným mostem
3násobná těsnicí rovina se dvěma těsněními po  
celém obvodu
akční velikosti od 920 x 1990 mm do 1340 x 2350 mm  
na míru bez příplatku

Světový šampión v úspoře energie
Prémiové domovní dveře ThermoCarbon
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Motiv 306

RAL 9016  

98.990 Kč*
Zvýhodněné 

barvy 

100.990 Kč*

Motiv 565

RAL 9016  

75.990 Kč*
Zvýhodněné 

barvy 

78.990 Kč*

RAL 9016, matná RAL 7016, matná

barevný odstín  
CH 703 Hörmann, 
jemná struktura matná

RAL 7030, jemná 
struktura matná

RAL 7016, jemná 
struktura matná

RAL 9007, jemná 
struktura matná

barevný odstín  
CH 607 Hörmann, 
jemná struktura matná

75.990 Kč*

včetně  
bezpečnostní  

třídy RC 3

Cena bez  
bočního dílu
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* Cena je včetně montáže a 15% DPH 
Zobrazené barvy a povchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.  
Nezávazné cenové doporučení včetně 15% DPH bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné od 01.11.17 do 28.02.2018 u všech autorizovaných prodejců.


