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

RC 2

(a mida sense increment de preu)

Seguretat
certificada

De sèrie

Thermo65 sense vidre

1598 €
des de 1798 €
des de

*

Thermo65 amb vidre

*
Model 015

Model 515

Model 700S

Model 810S

Model 900S

Porta d'entrada d'acer/alumini Thermo46
• Fulla de la porta d'acer de 46 mm
Thermo46
sense vidre

des de

949 €

*

• 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)
Model 010

Model 015

Model 515

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

RAL 9016, blanc trànsit

RAL 9006, alumini blanc

RAL 7016, gris antracita

RAL 8028, marró terra

CH 703, antracita metàl·lic

(no per a Thermo46)

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

CH 907, alumini gris
(no per a Thermo46)

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).

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.
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