
Mājas ārdurvis
 bez sānu daļas

bez stiklojuma 

no 1620€
Garāžas vārti

no 610€

Videi draudzīgi, 
pievilcīgi un droši
vārti un durvis Jūsu mājām! 
Klimatneitrāli vārti un durvis no Eiropas līdera. 

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100 % atjaunojamā elektroenerģija.  
Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO2 emisiju. Mēs kom-
pensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un 
sadarbojamies ar vides aģentūrām.
Plašāku informāciju varat atrast vietnē:  www.hoermann.de/umwelt



Hörmann kvalitāte
Made in Germany

Garāžas sekciju vārti  
RenoMatic

• Ar divsienu izolāciju 42 mm biezas sekcijas 
nodrošina vislabāko siltumizolāciju, 
augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu 
darbību

• Akcijas izmēri: 
platums: no 2000 mm līdz 5000 mm
augstums: no 2000 mm līdz 3000 mm

• 26 dažādi varianti 

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

• Tikai pie Hörmann: uzticama vārtu 
atbīdīšanas aizsargsistēma piedziņas  
sliedē 

• Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, 
pārklāta ar dubulto lakojumu 

• Optimāla ilgtermiņa aizsardzība no    
korozijas 

Plašāka informācija: www.hoermann.lv 



Decocolor  
Tumšais ozols

Decocolor  
Nakts ozols

RAL 9006  
Alumīnija balts

RAL 9007  
Alumīnija pelēks

CH 703 
Metālisks antracīts

RAL 7016 
Antracīta pelēks 

RAL 8028 
Augsnes brūns

Decocolor  
Zelta ozols 

RAL 9016 Balts

RenoMatic, M-rievojums  
Woodgrain / Decocolor

Virsma 
Woodgrain  ar oriģinālu 
(zāģējuma) koka tekstūru un 
izturīga pret skrāpējumiem. 
(Att. pa kreisi RAL 9016, 
balts)

Krāsota virsma 
Decocolor ar dabīga koka 
izskatu. Pieejamas 3 dekoratīvās 
virsmas.   
(Att. pa kreisi Zelta ozols)

RenoMatic, M-rievojums 
Woodgrain / Decocolor

no 610€

„Klimatneitrāli vārti un durvis ir 
ilgtspējīgi un nodrošina tīrāku 

nākotni mūsu bērniem.“

Vārtu izmēri *
 (platums x augstums)

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, € 
Manuālā 
vadība ProLift ProMatic 4 SupraMatic 4

2500 × 2125 mm 610 894 973 1092
2500 × 2250 mm 632 947 1025 1145
2500 × 2500 mm 655 1036 1114 1233
2750 × 2125 mm 730 1014 1093 1212
2750 × 2250 mm 743 1058 1136 1256
2750 × 2500 mm 785 1166 1244 1363
3000 × 2125 mm 788 1072 1151 1270
3000 × 2250 mm 799 1114 1192 1312
3000 × 2500 mm 847 1228 1306 1425
3000 × 3000 mm 1040 1421 1499 1618
4000 × 2250 mm 974 1289 1367 1487
5000 × 2250 mm 1140 1424 1503 1622

*  Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



CH 9016 Matt deluxe 
Balts

CH 8028 Matt deluxe  
Augsnes brūns

Decocolor  
Zelta ozols

Decocolor  
Tumšais ozols

Decocolor  
Nakts ozols 

CH 703 Matt deluxe 
Metālisks antracīts

CH 7016 Matt deluxe  
Antracīta pelēks

CH 9006 Matt deluxe 
Alumīnija balts 

CH 9007 Matt deluxe  
Alumīnija pelēks

6 ekskluzīvi Hörmann Matt 
deluxe krāsu toņi ar Planar  
virsmu pārliecina ar eleganci.
(Att. pa kreisi CH 703 Matt 
deluxe, metālisks antracīts) 

Krāsota  virsma
Decocolor ar dabīga koka 
izskatu. Pieejamas 3
dekoratīvās virsmas.   
(Att. pa kreisi Zelta ozols) 

RenoMatic, L-rievojums  
Planar / Decocolor

„Eleganti Matt deluxe krāsu toņi
lieliski piemēroti mūsu mājas 

fasādei un izskatās ļoti moderni.“ 

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Vārtu izmēri *
(platums x augstums) 

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, € 
Manuālā 
vadība

ProLift ProMatic 4 SupraMatic 4

2500 × 2125 mm 750 1034 1113 1232
2500 × 2250 mm 772 1087 1165 1285
2500 × 2500 mm 814 1195 1273 1392
2750 × 2125 mm 839 1123 1202 1321
2750 × 2250 mm 852 1167 1245 1365
2750 × 2500 mm 902 1283 1361 1480
3000 × 2125 mm 909 1193 1272 1391
3000 × 2250 mm 920 1235 1313 1433
3000 × 2500 mm 975 1356 1434 1553
3000 × 3000 mm 1201 1582 1660 1779
4000 × 2250 mm 1130 1445 1523 1643
5000 × 2250 mm 1439 1723 1802 1921

RenoMatic, L-rievojums 
Planar / Decocolor

no 750€



Diamond Melns 

Diamond Brūns Diamond Sarkans Diamond Zaļš 

Diamond Akmens Diamond PelēksDiamond Antracīts Diamond Bazalts

RenoMatic, L-rievojums 
Duragrain

„Īpaši izturīga pret skrāpējumiem 
un netīrumus atgrūdoša virsma 

mūs pilnībā pārliecināja.“  

Gluda virsma Duragrain
8 modernās krāsās 
nodrošinās ilgstoši skaistu 
vārtu izskatu 
(Att. pa kreisi Diamond 
Akmens)

Augstas izturības aizsarglaka
ir īpaši izturīga pret atmos-
fēras iedarbību, skrāpējumiem 
un netīrumiem. 

Vārtu izmēri *
(platums x augstums)

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €
Manuālā 
vadība 

ProLift ProMatic 4 SupraMatic 4

2500 × 2125 mm 951 1235 1314 1433
2500 × 2250 mm 980 1295 1373 1493
2500 × 2500 mm 1032 1413 1491 1610
2750 × 2125 mm 1073 1357 1436 1555
2750 × 2250 mm 1088 1403 1481 1601
2750 × 2500 mm 1154 1535 1613 1732
3000 × 2125 mm 1169 1453 1532 1651
3000 × 2250 mm 1182 1497 1575 1695
3000 × 2500 mm 1254 1635 1713 1832
3000 × 3000 mm 1554 1935 2013 2132
4000 × 2250 mm 1470 1785 1863 1983
5000 × 2250 mm 1894 2178 2257 2376

RenoMatic, L-rievojums
Duragrain

no 951€
* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



Garāžas vārtu piedziņa 
ProMatic 4
• Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadī-

bas sistēmu un papildus vārtu ven-
tilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju 

• Līdz 2 reizēm** spilgtāks LED-ap-
gaismojums ar 10 LED spuldzēm

• Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar 
cilpu atslēgu piekariņam un plast-
masas vāciņu 

Garāžas vārtu piedziņa 
SupraMatic 4
• Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadī-

bas sistēmu un papildus ventilāci-
ju, atverot vārtu augšējo sekciju

• Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED 
apgaismojums

• Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar 
cilpu atslēgu piekariņam un 
hromētu vāciņu 

Plašāka informācija: www.hoermann.lv

Garāžas vārtu piedziņa 
ProLift 700
• Optimāla cenas un kvalitātes 

attiecība

• Pārbaudīts un sertificēts saskaņā 
ar Eiropas standartu 13241-1

• Ar divām pievilcīgas formas 2 
kanālu tālvadības pultīm ar 
hromētu cilpu atslēgu piekariņam

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.

Hörmann kvalitāte
Made in Germany 

Garāžas vārtu piedziņas

METŲ
GARANTIJA

Garāžas vārtu piedziņas

no 317€



Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic
• Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un mak-

simālo vārtu platumu līdz 6000 mm

• Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg

• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās 

• Pielāgojams spēka ierobežojums 

• Programmējams piekļuves platums gājējiem

• Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**

• Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic
• Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu 

augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu 
līdz  2500 mm 

• Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg

• Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās 

• Pielāgojams spēka ierobežojums

• Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**

Teritorijas vārtu piedziņas 

METŲ
GARANTIJA

Teritorijas vārtu piedziņa 
RotaMatic 

tikai 630€

*   Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
*   Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.

Teritorijas vārtu piedziņa 
LineaMatic 

tikai 450€



Viedās vadības 
lietotne 

Viedās vadības lietotne 
• Mūsdienīga vadība Jūsu garāžas vārtiem un mājas durvīm

• Pilnībā savietojams ar visām Hörmann privātmāju piedziņām 
un automātiskajām slēdzenēm ar elektromotoru

• Viegla lietotnes uzstādīšana un lietošana

• Ar vienu uztvērēju ir iespējams vadīt divas ierīces

Viedās 
vadības 
lietotne 

Plašāka informācija: www.hoermann.lv



• 46 mm bieza tērauda durvju vērtne 

• UD-koeficients līdz 1,1 W/(m²·K)

• Noliecamo vai kombinēto rokturu komplekts 
ar rozeti

• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums 
no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 
1875 mm līdz 2250 mm                        
(bez papildus piemaksas)

• Vēršanās tikai uz iekšu

Hörmann ugunsdrošās durvis EI230 
Jūsu apkures telpai vai garāžai!
• Pilnībā nokomplektēta furnitūra 

• Var būt uzstādītas ar slieksni vai bez tā

• Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei

• Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās

• Īpaši piemērotas apkures telpām 

• Kā durvis no mājas uz garāžu

• Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Tērauda / alumīnija 
durvis Edition46

Vācu ugunsdrošās
durvis T30 H8-5

6 Akcijas krāsas Edition46

RAL 9016 Balts RAL 8028 Augsnes brūns 

CH 703 Metālisks antracīts

CH 907 Alumīnija pelēks

Edition46
bez stiklojuma

tikai 950€

Durvis
apkures telpai

tikai 445€

RAL 9006 Alumīnija balts

RAL 7016 Antracīta pelēks 

Ar divusējo plāno falci, slēptais 
ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 
4 pusējais blīvējums, iekaļamā slēdzene, 
divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda 
rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 
3 atslēgām.



Motīvs 700A Motīvs 750F

Thermo65 
ar stiklojumu 

no 1695€

3 Akcijas krāsas 4 Akcijas dekoratīvās apdares 

RAL 9016 Balts Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Decograin CH 703 Metālisks antracīts

RAL 7016 Antracīta pelēks 

RAL 8028 Augsnes brūns

Skaists rokturis padara durvis 
vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties
 

Noliecamo rokturu 
komplekts   
ES 0 / ES 1 

Ārējais rokturis 
HB 38-2

*   Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230 × 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis 
Thermo65
• 65 mm bieza tērauda durvju vērtne 

• Augsta siltumizolācija ar  
UD koeficientu līdz 0,98 W/(m²·K)*

• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri):       
platums no 875 mm līdz 1250 mm, 
augstums no 1875 līdz 2250mm         
(bez papildus piemaksas) 

• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz 
āru



standarta 
komplektācija

Tērauda/ alumīnija
mājas ārdurvis 
Thermo65 RC2 
• 65 mm bieza tērauda durvju vērtne 

• Augsta siltumizolācija ar  
UD-koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)*

• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 
875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm 
līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)

• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru  

Thermo65 RC2 
bez stiklojuma

 no 1620€

CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts

CH 9016 Matt deluxe Balts

CH 7016 Matt deluxe Antractīta pelēks

CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts

CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

CH 9007 Matt deluxe Alumīnja pelēks

Krāsa Matt deluxe Thermo65
Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties 
Hörmann krāsas Matt deluxe, kas būs 
pieskaņotas Jūsu izvēlētajam RenoMatic 
garāžu vārtu tonim (skatīt 4 lpp).

piemaksa 190€

6 Akcijas krāsas un
3 Dekoratīvās apdares 

RAL 9016 Balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

Decograin Zelta ozols

RAL 9006 Alumīnija balts

CH 703 Metālisks antracīts

Decograin Tumšais ozols

CH 907 Alumīnija pelēks

Decograin Nakts ozols

Motīvs 015 Motīvs 515Motīvs 010

Motīvs 810S Motīvs 900S

Motīvs 700S

Skaists rokturis padara durvis 
vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties 

Noliecamo rokturu 
komplekts 
ES 0 / ES 1 

Ārējais rokturis
HB 38-2

Thermo65 RC2
ar stiklojumu

no 1910€

*   Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230 × 2180 mm un vēršanos uz iekšu.



Klimata sensors HKSI-1 
• Sensora izmantošana var efektīvi novērst pelējuma 

veidošanos garāžā
• Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un automātiski regulē 

ventilāciju
• Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu ProMatic 4 

vai SupraMatic 4 
• Lai uzzinātu par papildu aprīkojumu, sazinieties ar 

Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā
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Uz mūsu pakalpojumiem Jūs varat paļauties

Kvalifi cēta speciālista 
konsultacija 

Uzmērīšana uz 
vietas 

Serviss un 
apkope 

Profesionāla 
montāža 

Hörmann Baltic UAB fi liāle Latvijā 
Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads
LV-2167, Latvija
info@hormann.lv 
Tel.: +371 67888660

Klimata sensors 
HKSI-1

Klimata sensors 
HKSI-1

 tikai 140 €
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