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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Ocieplane segmentowe bramy garażowe LPU 40 w wersji 

Design i Decograin to połączenie nowoczesnej techniki z wy-
szukaną estetyką. 

Zaletą linii Design są  różnorodne możliwości indywidual-
nej aranżacji budynku. Niepowtarzalny efekt pozwala uzyskać 
zastosowanie charakterystycznych dla całej linii aplikacji ze sta-
li szlachetnej i aluminium oraz – oferowanych w kilku wzorach – 
przeszkleń. Bramy w wersji Design idealnie dopasować można 
do estetycznej i kolorystycznej koncepcji budynku. Hörmann ofe-
ruje je bowiem w dowolnym kolorze z palety RAL, a w linii Design 
dostępne są też drzwi boczne do garażu i drzwi wejściowe z se-
rii TopComfort i TopPrestige. 

Jednoczesne zastosowanie kilku produktów serii Design daje 
efekt spójności i architektonicznej konsekwencji. Elegancję bram 
typu Design podkreśla też ich półmatowa, gładka powierzchnia – 
Silkgrain. Wykonane z ocynkowanej blachy stalowej panele, two-
rzące bramę o tej strukturze, są wyjątkowo trwałe.

Piękne powierzchnie to także atut bram w okleinach drew-
nopodobnych – Decograin. Te imitujące wygląd i strukturę drew-
na, odporne na działanie promieni UV, okleiny foliowe z tworzywa 
sztucznego dostępne są w trzech kolorach: ciemny dąb, złoty 
dąb, mahoń. 

Wyrafinowaną estetykę bram garażowych w okleinach typu 
Decograin i Design warto połączyć ze sprawdzoną techniką na-
pędów Hörmanna. Nowoczesna generacja napędów SupraMatic 
zapewnia szybsze – w porównaniu z napędami starszego typu 
– otwieranie bramy (maksymalna prędkość otwierania wyno-
si 22 cm/s). 

Opis techniczny bramy LPU 40Opis techniczny bramy LPU 40
Płyta bramy: ocynkowane ogniowo stalowe segmenty o grubo-
ści 42 mm, wypełnione pianką poliuretanową bez freonu
Współczynnik izolacji cieplnej: płyta bramy  U= 0,90 W/m2

Wymiary: szer. od 2250 do 5000 mm, wys. od 1875 do 3000 mm
Gwarancja: 2 lata; gwarancja bezpiecznego użytkowania: 10 lat 

Hörmann Polska Sp. z o.o.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki

tel. 061 81 97 300, faks 061 810 75 75
infolinia: 0801 500 100

www.hormann.pl, e-mail: info@hormann.pl

Bramy segmentowe 
LPU 40 Design i Decograin

Brama   2475 zł (+ VAT)
w okleinie Decograin o wymiarach 2500 mm x 2000 mm
 
Brama Design   4064 zł (+ VAT)
o wymiarach 2500 x 2000 z przetłoczeniami L o grubości paneli 42 mm, 
kolor biały

Przyk adowe ceny bram
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