
Hörmann oferuje nowe powierzchnie bram
garażowych

Bramy garażowe są elementem, który znacząco wpływa na wygląd domu. Aby
zapewnić większą swobodę w ich aranżacji, firma Hörmann oferuje teraz
bramy z nową, modną powierzchnią strukturyzowaną, a także możliwość
zaprojektowania wyglądu bramy z wykorzystaniem wzoru lub zdjęć według
własnego pomysłu.

W strukturze łupka
Strukturyzowane powierzchnie bram od lat cieszą się popularnością. Powodem jest nie tylko ich
ciekawy wygląd, ale także wytrzymałość i łatwa pielęgnacja. Niewielkie zarysowania są bowiem na
nich mniej widoczne niż na gładkich powierzchniach. Te wszystkie zalety ma oferowana przez firmę
Hörmann nowa, modna powierzchnia Slategrain z tłoczoną strukturą łupka. Dzięki niej brama,
zachowując wszystkie zalety strukturyzowanych powierzchni, stanowić może ciekawy
architektoniczny akcent. Brama z powierzchnią Slategrain to także dobry wybór dla inwestorów
szukających niedrogich, a efektownych rozwiązań. Powierzchnia Slategrain w garażowych bramach
segmentowych dostępna jest w 16 kolorach preferowanych oraz w dowolnym kolorze z palety RAL.

Według własnego pomysłu
Oryginalne wzornictwo sprawia, że brama garażowa nadaje domowi charakter, podkreśla jego
indywidualny styl. Dlatego, aby dać inwestorom większą swobodę w aranżacji segmentowych bram
garażowych, firma Hörmann wprowadziła do swojej oferty, wykonywaną w technologii druku
cyfrowego, powierzchnię Duragrain. Dzięki tej innowacyjnej, bardzo nowoczesnej metodzie możemy
teraz samodzielnie zaprojektować niepowtarzalną, wyjątkową bramę. Taka - zaaranżowana według
własnego pomysłu – brama to unikat, który zadziwiać będzie sąsiadów i gości, a nam przypominać na
przykład krajobraz z wakacyjnej wyprawy. Do zaprojektowania jej powierzchni wykorzystać możemy
bowiem własne zdjęcia. Możemy także samodzielnie zaprojektować dowolny wzór. Technologia
druku cyfrowego, w której powstają bramy z powierzchnią Duragrain nie zna żadnych granic.
Stanowić może je jedynie nasza wyobraźnia. Wysokiej jakości powierzchnia Duragrain jest też
bardzo wytrzymała, odporna na zarysowania i promieniowanie UV. Nawet częste oddziaływanie
promieni słonecznych nie powoduje jej blaknięcia. Powłoka ochronna z bardzo trwałego lakieru
zabezpiecza bowiem tę powierzchnię przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu brama
przez długie lata zachowa ładny wygląd, a zaprojektowany indywidualnie wzór nie straci swej
wyrazistości.
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