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CIEPŁE, KOMFORTOWE, BEZPIECZNE.

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE

W czasach budownictwa energooszczędnego coraz większą wagę przywią-
zujemy do izolacyjności cieplnej stolarki otworowej. Dlatego bramy 
garażowe w tegorocznej ofercie promocyjnej firmy Hörmann są grubsze 
i cieplejsze od tych z ubiegłorocznej promocji tego producenta. 
Lepsza izolacyjność nie oznacza przy tym wzrostu ceny. 

Garaż bez przeciągów 
W tym roku segmentowe bramy RenoMatic i RenoMatic light zbudowane są ze 
stalowych segmentów o grubości 42 mm szczelnie wypełnionych pianką poliure-
tanową. Co ważne, bramy te mają wysokiej jakości uszczelki między segmentami, 
a także na obwodzie i w progu. Dzięki temu ich współczynnik przenikania ciepła 
U dla całej  wbudowanej bramy wynosi ok. 1,3 W/(m2.K). Taka brama skutecznie 
zapobiega ucieczce ciepła z garażu i stratom ciepła w przylegającym do niego 
domu. 

Bezpiecznie jak w banku 
Bramy RenoMatic wyposażone są w napęd ProMatic, który nie tylko podnosi 
komfort użytkowania bramy, ale gwarantuje również najwyższe bezpieczeństwo 
mieszkańców. Napęd ten wyposażony jest w specjalny dwukierunkowy system 
sterowania radiowego BiSecur, który uzyskał certyfikat ekspertów ds. bezpie-
czeństwa z Uniwersytetu Ruhr  w Bochum. Ten nowoczesny system zapewnia 
maksymalne zabezpieczenie sygnału wysyłanego z pilota do napędu przed jego 
skopiowaniem, działa bowiem w technologii 128 bitów. To sposób kodowania 
wykorzystywany w bankowości elektronicznej. Często jeszcze używane napędy 
innych producentów z 40-bitowym kodowaniem sygnału nie są tak dobrze zabez-
pieczone. W konsekwencji, podczas korzystania z napędu, może dojść do skopio-
wania kodu przez złodzieja, a wtedy, z uwagi na brak śladów włamania, trudno 
udowodnić, że do niego doszło, a tym samym trudno wyegzekwować 
od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Komfortowo
Napęd z systemem BiSecur pozwala  nie tylko na sterowanie bramą, ale umożli-
wia także sprawdzenie w każdej chwili czy brama jest otwarta czy zamknięta. 
Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk nadajnika, dioda LED sygnalizuje położe-
nie bramy odpowiednim kolorem. W każdej sytuacji możemy więc mieć pewność, 
że polecenie zostało wykonane, nawet gdy brama znajduje się poza zasięgiem 
wzroku.
Jednym z atutów automatycznych bram garażowych wyposażonych w napęd jest 
brak konieczności montowania dodatkowego uchwytu (klamki) na zewnętrznej 

stronie płyty bramy. Ten niezbędny do ręcznej obsługi element zakłóca zazwy-
czaj jej estetykę. Wszyscy, którym nie jest potrzebna brama automatyczna mają 
możliwość wyboru tańszego rozwiązania z promocyjnej oferty Hörmanna i mogą 
zdecydować się na bramę RenoMatic light, standardowo wyposażoną w uchwyt 
do obsługi ręcznej. Cena bramy RenoMatic light wynosi od 1710 zł plus VAT
(od 2103 zł z 23% VAT, od 1847 zł z 8% VAT).

 Design na wymiar
Zarówno brama RenoMatic, jak i RenoMatic light oferowane ze średnimi przetło-
czeniami M  dostępne są w kilku rodzajach nowoczesnych powierzchni oraz cie-
kawych kolorach, w tym także w powierzchniach i okleinach imitujących drewno 
oraz w modnym kolorze antracytowym. Obie też oferowane są w szerokim zakre-
sie wymiarów, co ułatwia dopasowanie bramy do różnej wielkości otworów. 
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