„Pokiaľ ide o brány
a dvere budem pretekať
za Hörmann.“
Michael Schumacher, 7-násobný majster sveta formuly 1
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Rádiový systém BiSecur
• obojsmerný rádiový systém pre garážové a vjazdové brány
• certifikovaná bezpečnosť, tak bezpečné ako Online-Banking
• komfortná kontrola pozície brány pomocou ručného
vysielača HS 5 BS
• exkluzívny ručný vysielač s vysoko lesklým povrchom
so vzhľadom klavírneho laku
Sériovo pri garážovej
sekcionálnej bráne
RenoMatic 2013:
ručný vysielač HS 5 BS

Brána roka: RenoMatic 2013

od

799 €

*

Garážová sekcionálna brána
RenoMatic 2013, prelis M,
vrátane pohonu ProMatic

ra
úspo 0 %**
3
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• konštrukčne rovnaká ako garážové
sekcionálne brány EPU Hörmann
• dvojstenné izolované lamely
• pohon garážovej brány ProMatic
s modernou rádiovou technikou
BiSecur a s ručným vysielačom
HS 5 BS v bielej farbe
• akciové veľkosti 2375 × 2125 mm
a 2500 × 2125 mm

Obsiahnuté sériovo:
ručný vysielač HS 5 BS
v bielej farbe s kontrolou
polohy brány

Dvere roka: RenoDoor 2013
od

1067 €
Domové dvere RenoDoor 2013
bez bočných dielov

*

• konštrukčne rovnaké ako domové dvere Hörmann
ThermoPro s hliníkovou zárubňou
• v partnerskom vzhľade s garážovou bránou
• termicky oddelené krídlo dverí s hrúbkou 46 mm
• trojité izolačné presklenie
• akciová veľkosť 1100 × 2100 mm
• vhodné bočné diely získate v programe domových
dverí ThermoPro

Biela RAL 9016
Brána: New Silkgrain za 799 €*
Dvere: hladká povrchová úprava
za 1067 €*

Titan (brána) / Titan Metallic (dvere)
Brána: New Silkgrain za 899 €*
Dvere: Decograin za 1137 €*

Biely hliník RAL 9006
Brána: New Silkgrain za 899 €*
Dvere: hladká povrchová úprava
za 1137 €*

Terakotovo hnedá RAL 8028
Brána: New Silkgrain za 899 €*
Dvere: hladká povrchová úprava
za 1137 €*

Zlatý dub
Brána: Decograin za 849 €*
Dvere: Decograin za 1137 €*

Tmavý dub
Brána: Decograin za 849 €*
Dvere: Decograin za 1137 €*

Výklopná brána Berry Pearl a domové dvere RenoDoor light

265 €

*

Výklopná brána Berry Pearl
so štruktúrovanou povrchovou úpravou Pearlgrain
v akciových veľkostiach 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm

599 €

*

Domové dvere RenoDoor light
s termicky oddeleným, oceľovým krídlom dverí s hrúbkou
46 mm v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm

• so štruktúrovanou povrchovou úpravou Pearlgrain
• v 2 farbách za rovnakú cenu
• v akciových veľkostiach 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm

• konštrukčne rovnaké ako domové dvere Hörmann
ThermoPro s hliníkovou zárubňou
• termicky oddelené, oceľové krídlo dverí s hrúbkou
46 mm
• v 2 farbách, resp. povrchových úpravách za rovnakú
cenu
• v akciovej veľkosti 1100 × 2100 mm

Biela RAL 9016

Biela RAL 9016

Terakotovo hnedá RAL 8028

Terakotovo hnedá RAL 8028

Garážové a vjazdové brány, vchodové dvere
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Tel.:

055 - 7297 400, 7297 403

Stand 12.2012 / Druck 02.2013 / HF 86179 SK / P.0.0

Mobil: 0905 - 292 362
Fax:

055 - 7297 404

agsystem@agsystem.sk

www.agsystem.sk
Vyobrazené farby a povrchové úpravy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a chyby v cenách vyhradené.
*Nezávislé odporúčanie ceny bez zamerania a montáže pre akciové veľkosti (RenoMatic 2013: 2375 × 2125 mm / 2500 × 2125 mm, RenoDoor 2013: 1100 × 2100 mm; domové dvere TopSecur: do 1250 × 2250 mm, bočný diel
TopSecur: do 600 × 2250 mm; výklopná brána Berry Pearl: 2375 × 2125 mm / 2500 × 2125 mm; RenoDoor light: 1100 × 2100 mm) vrátane 20 % DPH. Platí do 31.12.2013 u všetkých zúčastnených predajcov na Slovensku.
**Pri RenoMatic 2013 v porovnaní s bránou LPU s rovnakým motívom brány a s rovnakou povrchovou úpravou.Pri TopSecur v porovnaní s domovými dverami TopPrestige 686 TP vo vyhotovení WK 2.

