
Autotallin nosto-ovi RenoMatic
Erityisen tyylikäs sileä Planar-pinta 6 ylellisellä deluxe-mattapinnalla
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Sileä Planar-pinta, 6 ylellistä Hörmann 
Matta deluxe -väriä, vakuuttaa hienolla 
eleganssillaan. (Kuva vasemmalla CH 703, 
deluxe-matta, Anthrazit metallic  
(metallinen antrasiitti))

Maalattu Decocolor*-pinta luonnollisen 
puupinnan vaikutelma 3 eri kuviolla.  
(Vasen kuva Golden Oak -kuviolla)

CH 9016 deluxe-matta,
valkoinen

CH 8028 deluxe-matta,
terranruskea

Decocolor*
Golden Oak -kuvio (Kultainen tammi)

Decocolor*
Kuvio Dark Oak (tumma tammi)

Decocolor*
Kuvio Night Oak (yön tammi)

CH 703 deluxe-matta,
Anthrazit Metallic (metallinen antrasiitti)

CH 7016 deluxe-matta,
antrasiitinharmaa

CH 9006 deluxe-matta,
valkoalumiini

CH 9007 deluxe-matta,
harmaanalumiini

A U T O TA L L I N  N O S T O - O V I  R E N O M AT I C

L-vaakaura

* Decocolor-pinta on kuvioitu ulkopuolelta Golden Oak-, Dark Oak- tai Night Oak -puupinnalla. Se ei ole ulkonäöltään samanlainen Hörmann ulko-
ovien Decograin-pinnan kanssa.

L-vaakauralla varustetussa autotallin 
RenoMatic-nosto-ovessa on suuri 
lamellijako ja moderni mattapinta  
deluxe-matta-väreissä.
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Woodgrain-pinnalle on ominaista 
puunsyitä jäljittelevä ulkonäkö.  
(Kuvassa vasemmalla RAL 9016, 
valkoinen)

Maalattu Decocolor*-pinta luonnollisen 
puupinnan vaikutelma 3 eri kuviolla.  
(Vasen kuva Golden Oak -kuviolla)

Decocolor*
Kuvio Dark Oak (tumma tammi)

Decocolor*
Kuvio Night Oak (yön tammi)

RAL 9006
valkoalumiini

RAL 9007
harmaanalumiini

CH 703,
Anthrazit Metallic (metallinen antrasiitti)

RAL 7016
antrasiitinharmaa

RAL 8028
terranruskea

Decocolor*
Golden Oak -kuvio (Kultainen tammi)

RAL 9016
valkoinen

A U T O TA L L I N  N O S T O - O V I  R E N O M AT I C

Hienostunut lamellivaakauritus ja kuvioitu 
pinta korostaa autotallin RenoMatic-
nosto-ovea M-vaakauralla.

M-vaakaura

* Decocolor-pinta on kuvioitu ulkopuolelta Golden Oak-, Dark Oak- tai Night Oak -puupinnalla. Se ei ole ulkonäöltään samanlainen Hörmann ulko-
ovien Decograin-pinnan kanssa.
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Hyvä lämpöeristys

Autotallin Renomatic-nosto-ovi on lämpöeristetty. 42 mm:n 
paksuisten lamellien ansiosta ovi on miellyttävän hiljainen. 
Ulkopintojen teräspelleissä on polyesteripinnoite . 
Toimitamme lamellien sisäpuolen hopeanvärisellä 
sinkkikäsittelyllä suojamaalilla . Tasapainotusjousitekniikka, 
jossa on patentoitu jousi-jousessa-järjestelmä tai vääntöjousi 
jousenkatkeamissuojalla suojaa ovilehteä putoamiselta. Hyvän 
lämpöeristyksen ansiosta ovet soveltuvat hyvin silloinkin, kun 
autotalli on suorassa yhteydessä taloon tai jos autotallista on 
sisäänkäynti taloon.

Ihanteellinen pitkäaikainen suoja

Ruostesuojattu, 4 cm korkea muovinen alareuna  suojaa 
oveasi mahdolliselta korroosiolta ja toisin kuin kilpailevissa 
ratkaisuissa, jopa hyvin kosteissa olosuhteissa. Alareuna 
ympäröi karmin täysin ja suojaa ruosteelta. Näin saavutetaan 
pitkäikäinen ja kestävä suojaus.

Parantunut murtosuoja

Autotallin RenoMatic-nosto-ovessa on automaattinen ovilukitus 
. Kun autotallin ovi sulkeutuu, avaamisen esto lukittuu 

automaattisesti ohjainkiskossa olevaan vastakappaleeseen, 
minkä jälkeen ovi on heti lukossa ja suojattu nostamiselta. 
Patentoitu ovilukitus toimii täysin mekaanisesti ja toimii 
luotettavasti myös ilman käyttömoottoria ja sähkökatkon 
aikana.

Euroopan paras laatu 
erottuu joukosta.

A U T O TA L L I N  N O S T O - O V I  R E N O M AT I C

Made in Germany

42 mm



7

Vain Hörmannilta

• Muovivahviste alareunassa
• Mekaaninen aukityönnön esto 

käyttökiskossa
• Suojatulla taajuudella toimiva radio-ohjaus

Yhdenmukainen ulkoasu

Oven harmoninen kokonaisvaikutelma on saatu aikaan monilla 
pienillä yksityiskohdilla. Voimme esimerkiksi toimittaa otsalevyn  
oven värisenä. Sivukarmit  on aina päällystetty Woodgrain-
pinnalla, valkoisella RAL 9016 -värillä. Värilliselle Planar-pintaisille 
oville tai Decocolor-oville on saatavilla valinnaisia kehyksen 
verhoiluja. Silloin kaikki sopii täydellisesti yhteen.

Automaattista mukavuutta

RenoMatic sisältää vakiona käyttölaitteen (katso tiedot sivulta 8) ja 
nelipainikkeisen käsilähettimen HSE 4 BS . Patentoitu, puomiin 
asennettava ovikoneisto takaa tasaisen ja hiljaisen oven käytön. 
Lisäksi sisäänrakennettu automatiikka pysäyttää oven turvallisesti 
sen havaitessa esteen.

Radio-ohjatun BiSecur-järjestelmän sertifioitua 
turvallisuutta

Kaksisuuntaisessa radio-ohjatussa BiSecur-järjestelmässä on 
käytetty tulevaisuuteen 
suuntautunutta teknologiaa, jolla 
varmistetaan autotallin ovien ja 
sisäänajoporttien, 
ovikäyttölaitteiden, valo-ohjauksen ja monien muiden ratkaisujen 
helppo ja turvallinen käyttö. Hörmannin kehittämä erittäin 
turvallinen BiSecur-koodausmenetelmä on luotettava ja sillä on 
häiriötön kantama. Siten varmistetaan, ettei kukaan asiaton 
henkilö voi kopioida järjestelmän radiosignaalia. Menetelmälle on 
myönnetty Bochumissa sijaitsevan Ruhr-yliopiston turva-
asiantuntijoiden sertifiointi.

Turvallinen käyttö

Hörmann-nosto-ovet on ilman ja myös yhdessä Hörmann-
käyttölaitteiden kanssa tarkastettuja ja sertifioituja eurooppalaisen 
standardin 13241 vaativien turvavaatimusten mukaisesti. Nosto-
ovesta ei voida tehdä turvallisempaa.
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A U T O TA L L I N  N O S T O - O V I  R E N O M AT I C

Kokonaisuuteen sopivat 
sivuovet
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Autotallin Renomatic-nosto-ovelle saat myös sivuovet kapeilla 
alumiiniprofiileilla. Sivuoven pinta, väri ja kuviointi on sovitettu yhteen 
nosto-oven kanssa. Oven täytteet on sovitettu sekä oven kuvaan 
että pintaan ja väriin. Näin saadaan aikaan oven ja sivuoven 
harmoninen kokonaisvaikutelma.


