
Välisuks
ilma küljeosata  

alates 1490 € *
Garaažiuks

ajamiga  

alates 877 € *

Hea meie kliima jaoks
Ilus ja turvaline Teie kodu jaoks
Euroopa nr 1 kliimaneutraalsed garaažiuksed  
ja välisuksed

Me kasutame oma garaažiuste ja välisuste tootmisel 100% roheenergiat ja säästame mitmete  
teiste meetmetega tuhandeid tonne CO2. Ülejäänud emissiooni kompenseerime koos oma 
ClimatePartner’iga kliimakaitse projektide edendamise kaudu.
Täiendavat infot leiate meie veebilehelt www.hormann.ee/info-menue/ettevote/keskkond/

Kasutame 100% rohelist elektrit ettevõttelt

Saksamaa 

keskkonnaühenduste 

rohelise elektri märgis



Hörmanni kvaliteet
Made in Germany

Sektsioonidest garaažiuks  
RenoMatic 

• Kahekordse soojustatud seinaga, 42 mm 
paksused paneelid tagavad väga hea 
soojusisolatsiooni, jäikuse ja meeldivalt 
sujuva ning vaikse liikumise

• Kampaaniamõõdud:  
laius 2000 mm kuni 5000 mm,  
kõrgus 2000 mm kuni 3000 mm

• 26 erinevat viimistlusvõimalust 

* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist. Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis
Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu korrigeerida..

Ainult Hörmannil

• Mehhaaniline üleslükkamiskaitse tagab 
kindla kaitse kuritahtliku avamise vastu

• Kõikide uste sisepinnad on tsingitud ja 
kaitselakiga kaetud

• Optimaalne korrosioonikaitse aastateks

Lisateavet leiate aadressil www.hormann.ee

AASTAT
garantiid



Decocolor  
tume tamm

Decocolor  
must tamm

RAL 9006,  
valge alumiinium

RAL 9007,  
hall alumiinium

CH 703,  
antratsiitmetallik

RAL 7016,  
antratsiithall

RAL 8028,  
tumepruun

Decocolor  
kuldne tamm

RAL 9016, valge

Pealispind Woodgrain, 
keskmise laudismustriga
(M-laudis) ustel, tõetruu 
saelauamustriga välimus.
(Vasakul pildil RAL 9016, 
valge.)

Värvitud pealispind 
Decocolor jääb silma 
loomuliku puiduvälimusega, 
kampaanias 3 valikut.
(Vasakul pildil Decocolor 
kuldne tamm.)

RenoMatic, M-laudis  
Woodgrain / Decocolor

RenoMatic, M-laudis 
Woodgrain / Decocolor

alates 610 € *

„Kliimaneutraalsed garaažiuksed 
ja välisuksed on head meie kliima 

ja meie laste tuleviku jaoks.“

RenoMatic  
M-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

RenoMatic  
M-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

2315 x 2080 mm 610 €* 877 €* 940 €* 3000 x 2250 mm      780 €* 1073 €* 1136 €*

2375 x 2000 mm 610 €* 877 €* 940 €* 3000 x 2500 mm    825 €* 1170 €* 1238 €*

2375 x 2125 mm 610 €* 877 €* 940 €* 3000 x 3000 mm    1005 €* – 1418 €*

2440 x 2080 mm 610 €* 877 €* 940 €* 3500 x 2125 mm      850 €* 1117 €* 1180 €*

2500 x 2000 mm     610 €* 877 €* 940 €* 3500 x 2250 mm    865 €* 1158 €* 1221 €*

2500 x 2125 mm     610 €* 877 €* 940 €* 3500 x 2500 mm   900 €* – 1256 €*

2500 x 2250 mm     630 €* 923 €* 986 €* 4000 x 2125 mm   920 €* – 1250 €*

2500 x 2500 mm 655 €* 1000 €* 1068 €* 4000 x 2250 mm 935 €* – 1291 €*

2750 x 2125 mm    720 €* 987 €* 1050 €* 4000 x 2500 mm  1050 €* – 1406 €*

2750 x 2250 mm      730 €* 1023 €* 1086 €* 5000 x 2125 mm   1070 €* – 1400 €*

2750 x 2500 mm       770 €* 1115 €* 1183 €* 5000 x 2250 mm    1085 €* – 1514 €**

3000 x 2000 mm    765 €* 1032 €* 1095 €* 5000 x 2500 mm   1220 €* – 1675 €**

3000 x 2125 mm      765 €* 1032 €* 1095 €*
** Ajamiga SupraMatic E 4



Decocolor  
tume tamm

Decocolor  
must tamm

CH 9006, Matt deluxe,  
valge alumiinium

CH 9007, Matt deluxe,  
hall alumiinium

CH 703, Matt deluxe,  
antratsiitmetallik

CH 7016, Matt deluxe,  
antratsiithall

CH 8028, Matt deluxe,  
tumepruun

Decocolor  
kuldne tamm

CH 9016, Matt deluxe, valge

Sile pealispind Planar, laia 
laudismustriga (L-laudis)  
ustele, valikus 6 eksklusiivset 
Hörmanni värvitooni Matt 
deluxe, muljetavaldav peen 
elegants. (Vasakul pildil CH 
703, Matt deluxe, antratsiitmetallik)

Värvitud pealispind 
Decocolor jääb silma 
loomuliku puiduvälimusega, 
kampaanias 3 valikut.
(Vasakul pildil Decocolor 
kuldne tamm.)

RenoMatic, L-laudis  
Planar / Decocolor

RenoMatic, L-laudis 
Planar / Decocolor

alates 785 € *

„Elegantsed matid luksuslikud 
värvitoonid sobivad perfektselt Teie 

majale ja on ülimalt trendikad.“

RenoMatic  
L-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

RenoMatic  
L-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

2315 x 2080 mm 785 €* 1052 €* 1115 €* 3000 x 2250 mm      950 €* 1243 €* 1306 €*

2375 x 2000 mm 785 €* 1052 €* 1115 €* 3000 x 2500 mm    1005 €* 1350 €* 1418 €*

2375 x 2125 mm 785 €* 1052 €* 1115 €* 3000 x 3000 mm    1230 €* – 1643 €*

2440 x 2080 mm 785 €* 1052 €* 1115 €* 3500 x 2125 mm      1040 €* 1307 €* 1370 €*

2500 x 2000 mm     785 €* 1052 €* 1115 €* 3500 x 2250 mm    1060 €* 1353 €* 1416 €*

2500 x 2125 mm     785 €* 1052 €* 1115 €* 3500 x 2500 mm   1105 €* – 1461 €*

2500 x 2250 mm     810 €* 1103 €* 1166 €* 4000 x 2125 mm   1135 €* – 1465 €*

2500 x 2500 mm 850 €* 1195 €* 1263 €* 4000 x 2250 mm 1155 €* – 1511 €*

2750 x 2125 mm    870 €* 1137 €* 1200 €* 4000 x 2500 mm  1295 €* – 1651 €*

2750 x 2250 mm      885 €* 1178 €* 1241 €* 5000 x 2125 mm   1430 €* – 1760 €*

2750 x 2500 mm       935 €* 1280 €* 1348 €* 5000 x 2250 mm    1450 €* – 1879 €**

3000 x 2000 mm    935 €* 1202 €* 1265 €* 5000 x 2500 mm   1635 €* – 2090 €**

3000 x 2125 mm      935 €* 1202 €* 1265 €*
** Ajamiga SupraMatic E 4

* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist. Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis
Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu korrigeerida..



Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

RenoMatic, L-laudis  
Duragrain

„See erakordselt kriimustuskindel 
ja mustust hülgav pealispind on 

meid täielikult veennud.“

Kaheksas kaasaegses 
värvitoonis sile pealispind 
Duragrain garanteerib  
uksele püsivalt ilusa välimuse. 
(Vasakul foto Diamond  
Stone-toonis)

Ülitugevast kaitsevärvist 
pealiskiht on eriti vastupidav, 
kriimustuskindel ja mustust 
hülgav.

RenoMatic, L-laudis 
Duragrain

alates 980 € *

RenoMatic  
L-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

RenoMatic  
L-laudis

Käsitsi  
avatav

Ajamiga  
ProLift

Ajamiga  
ProMatic 4

2315 x 2080 mm 980 €* 1247 €* 1310 €* 3000 x 2250 mm      1205 €* 1498 €* 1561 €*

2375 x 2000 mm 980 €* 1247 €* 1310 €* 3000 x 2500 mm    1275 €* 1620 €* 1688 €*

2375 x 2125 mm 980 €* 1247 €* 1310 €* 3000 x 3000 mm    1570 €* – 1983 €*

2440 x 2080 mm 980 €* 1247 €* 1310 €* 3500 x 2125 mm      1335 €* 1602 €* 1665 €*

2500 x 2000 mm     980 €* 1247 €* 1310 €* 3500 x 2250 mm    1350 €* 1643 €* 1706 €*

2500 x 2125 mm     980 €* 1247 €* 1310 €* 3500 x 2500 mm   1405 €* – 1761 €*

2500 x 2250 mm     1010 €* 1303 €* 1366 €* 4000 x 2125 mm   1460 €* – 1790 €*

2500 x 2500 mm 1060 €* 1405 €* 1473 €* 4000 x 2250 mm 1480 €* – 1836 €*

2750 x 2125 mm    1095 €* 1362 €* 1425 €* 4000 x 2500 mm  1670 €* – 2026 €*

2750 x 2250 mm      1115 €* 1408 €* 1471 €* 5000 x 2125 mm   1860 €* – 2190 €*

2750 x 2500 mm       1180 €* 1525 €* 1593 €* 5000 x 2250 mm    1890 €* – 2319 €**

3000 x 2000 mm    1190 €* 1457 €* 1520 €* 5000 x 2500 mm   2135 €* – 2590 €**

3000 x 2125 mm      1190 €* 1457 €* 1520 €*
** Ajamiga SupraMatic E 4



Lisateavet leiate aadressil www.hormann.ee

* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist. Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis.
** Võrdlus ajamiga ProMatic 4 

Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu korrigeerida.

Kampaaniavärvid

• Struktureeritud pealispind Pearlgrain

• 3 sama hinnaga värvitooni

• Kampaaniamõõdud: 2375 × 2000 mm, 
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm ja  
2500 × 2125 mm

Käänduks Berry Pearl

Käänduks
Berry Pearl

ainult 382 € *

RAL 9016, valge RAL 7016, antratsiithall RAL 8028, tumepruun

Tsingitud ja värvitud 
pealispind Pearl
(Vasakul pildil RAL 9016, 
valge.)



ProMatic 4
• Moodsa kaugjuhtimisega BiSecur 

ning täiendava avanemiskõrguse 
funktsiooniga garaaži tuulutamise 
jaoks

• Ukse liikumise ajal põleb A++ 
energiatõhususklassiga LED 
ajamivalgustus

• Komplektis üks mati 
strukturpinnaga kaugjuhtimispult 
HSE 4 BS kroomitud võtmerõnga 
hoidikuga

SupraMatic E 4
• Moodsa kaugjuhtimisega BiSecur 

ning täiendava avanemiskõrguse 
funktsiooniga garaaži tuulutamise 
jaoks

• Kiirem ukse avanemine**

• A++ energiatõhususklassiga LED 
ajamivalgusti saab kaugjuhtimis-
puldiga eraldi sisse ja välja lülitada

• Komplektis üks mati struktuurpin-
naga kaugjuhtimispult HSE 4 BS 
kroomitud otste ja võtmerõnga 
hoidikuga

ProLift 700
• Komplektis kaks ilusa disainiga 

2-kanaliga kaugjuhtimispulti koos 
kroomitud võtmerõnga hoidikuga

Hörmanni kvaliteet
Made in Germany

Garaažiukseajamid

AASTAT
garantiid

Garaažiukseajam

alates 267 € *

ProLift 700

alates 267 € *
ProMatic 4

alates 330 € *
SupraMatic E 4

alates 429 € *



Liugväravaajam  
LineaMatic
• Maksimaalne värava kõrgus 2000 mm ja  

laius 6000 mm

• Tiiva kaal kuni 300 kg

• Sujuv käivitumine ja seiskumine

• Reguleeritav jõupiirang

• Programmeeritav inimeste läbipääs

• Komplektis üks mati strukturpinnaga kaugjuhtimispult 
HSE 4 BS kroomitud võtmerõnga hoidikuga

Tiibväravaajam 
RotaMatic 2
• Maksimaalne värava kõrgus 2000 mm ja  

laius 5000 mm (2 x 2500 mm)

• Tiiva kaal kuni 220 kg

• Sujuv käivitumine ja seiskumine

• Reguleeritav jõupiirang

• Komplektis üks mati strukturpinnaga kaugjuhtimispult 
HSE 4 BS kroomitud võtmerõnga hoidikuga

Väravaajamid

Liugväravaajam
LineaMatic

424 € **

Tiibväravaajam
RotaMatic 2

612 € *

AASTAT
garantiid



* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist.  
Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis.

** Sõltub värava laiusest, antud hind on väravale kogupikkusega 5000 mm (ava laius 4000 mm) 

Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu 
korrigeerida.

Majasisene raadio-seinalüliti 
FIT 4 BS
• 4 funktsiooninuppu

Koodlülitid CTP 3-1
• 3 funktsiooniga

• valgustatud kirjade ja puutetundliku 
musta juhtpinnaga

Lisatarvikud

Bluetooth HET-BLE

ainult 116 € *

Hörmann BlueSecur rakenduse
kaudu saate oma garaažiuksi ja
aiaväravaid, samuti majaukse lukke ja
siseukseajameid mugavalt Bluetoothi
kaudu oma nutitelefonist juhtida

Lisateavet leiate aadressil www.hormann.ee



Motiiv 700A Motiiv 750F

Thermo65 
klaasiga

alates 1490 € *

Kampaaniavärvid

RAL 9016, valge
Ilus käepide on ukse ehe: valige 
enda lemmikkäepide

Lingikomplekt  
ES 0 / ES 1 Välimine  

käepide
HB 38-2

* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist.  
Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis.

** Sõltub ukse motiivist ja mõõtudest, antud väärtus ukse motiivil ilma klaasita, mõõtudega 1230 × 2180 mm 

Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu korrigeerida.

Terasest ja alumiiniumist välisuks 
Thermo65
Terasest ja alumiiniumist välisuks 
Thermo65
• Katkestatud külmasillaga, 65 mm 

paksune jäiga PU-vahuga täidetud 
terasest ukseleht

• Hea soojusisolatsioon, UD-väärtus kuni 
0,87 W/(m²·K)**

• Ukselengi maksimaalne laius 1250 mm  
ja maksimaalne kõrgus 2250 mm 4 kampaaniadekoori 

hinnalisa 180 € *

Decograin kuldne tamm

Decograin tume tamm

Decograin must tamm

Decograin titaan metallik

2 kampaaniavärvi 

hinnalisa 90 € *

RAL 7016, antratsiithall

RAL 8028, tumepruun



Standardvarustuses

Terasest ja alumiiniumist
välisuks Thermo65
Terasest ja alumiiniumist välisuks 
Thermo65
• Katkestatud külmasillaga, 65 mm 

paksune jäiga PU-vahuga täidetud 
terasest ukseleht

• Hea soojusisolatsioon, UD-väärtus kuni 
0,87 W/(m²·K)**

• Ukselengi maksimaalne laius 1250 mm  
ja maksimaalne kõrgus 2250 mm

Thermo65 
klaasita

alates 1550 € *

CH 703, Matt deluxe, antratsiitmetallik

CH 9016, Matt deluxe, valge

CH 7016, Matt deluxe, antratsiithall

CH 9006, Matt deluxe, valge alumiinium

CH 8028, Matt deluxe, tumepruun

CH 9007, Matt deluxe, hall alumiinium

Värvitoon Matt deluxe
Soovi korral on kampaaniavalikus olevad 
välisuksed Thermo65 hinnalisaga 
saadaval ka uue Hörmanni värvitooniga 
Matt deluxe, värvivalik kattub 
garaažiustega RenoMatic.

6 kampaaniavärvi 

RAL 9016, valge

RAL 7016, antratsiithall

RAL 8028, tumepruun

RAL 9006, valge alumiinium

CH 703, antratsiitmetallik

CH 907, hall alumiinium

Motiiv 015 Motiiv 515Motiiv 010

Motiiv 810S Motiiv 900S

Motiiv 700S

Ilus käepide on ukse ehe:  
valige enda lemmikkäepide

Lingikomplekt  
ES 0 / ES 1 

Välimine käepide
HB 38-2

Thermo65 
klaasiga

alates 1820 € *

RC 2
Sertifitseeritud 

turvalisus

3 kampaaniadekoori 

hinnalisa 180 € *
hinnalisa 180 € *

Decograin kuldne tamm

Decograin tume tamm

Decograin must tamm



Se
is

ug
a 

10
.2

02
1 

/ t
rü

kk
im

is
ku

up
äe

v 
10

.2
02

1 
/ H

F 
86

17
7‑

1 
ET

 / 
PD

F Meie teenustele võite kindel olla

Asjatundlik
nõustamine

Mõõtude võtmine
kohapeal

Nõuetekohane
paigaldus

Demonteerimine ja loodus-
hoidlik utiliseerimine

Standardvarustus:

• ukseleht 40 mm, tsingitud terasplekist 0,6 mm 

• nurkleng tsingitud terasplekist 

• 3-küljest tihendiga 

• pulbervärvitud toonis RAL 9016

• roostevabast terasest lingikomplekt koos  
pikliku kattekilbi ja lukusüdamikuga 

Kasutusvaldkonnad:

• erakasutus - eluruumid, keldrid, pööningud, tualettruumid

• tööstus- ja ärihooned, büroo- ja laoruumid ning soojakud 

Toote eelised:

•  vastupidav ja oma vormi säilitav

• sobilik niisketesse ruumidesse

• ukselehte võimalik lühendada kuni 20 mm

• kampaaniamõõdud: 700 x 2100 mm, 800 x 2100 mm,  
900 x 2100 mm, 1000 x 2100 mm 

Niiskete ruumide metalluks

Niiskete ruumide  
metalluks 

alates 345 € *

* Soovituslik kampaaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda ukse paigaldust, vana ukse demonteerimist ja utiliseerimist. Kehtib kuni 20.12.2021 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis.
Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavalt RAL-värviskaala värvidele. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja hindu korrigeerida..


