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Obrázok 1: Nový povrch garážovej brány Duragrain od 
spoločnosti Hörmann umožňuje ešte väčšiu rozmanitosť 
stvárnenia: 24 rôznych dekorov je možné vďaka 
fotorealistickej tlači realizovať na sekcionálne garážové 
brány Hörmann. 
 
Nové povrchy s fotorealistickým dizajnom 

Vďaka garážovej bráne Duragrain bude 
stvárnenie ešte rozmanitejšie 
Spoločnosť Hörmann vyvinula špeciálnu metódu tlače, 
ktorá umožňuje fotorealistické zobrazenie rôznych 
dizajnov na sekcionálnych garážových bránach. 
Výsledkom je nový hladký povrch Duragrain, ktorý 
predstavuje jedinečnú rozmanitosť stvárnenia v oblasti 
garážových brán. Na veľtrhu BAU 2019 predstaví 
spoločnosť Hörmann garážové brány s týmto novým 
povrchom po prvýkrát. 

Okrem bezpečnosti, pohodlia a tepelnej izolácie zohráva 
dôležitú úlohu v dome aj vonkajší vzhľad. Dizajn garážovej 
brány k tomu rozhodujúcim spôsobom prispieva. Originalita 
predstavuje trompf, preto sa materiály ako moderné drevo, 
betón alebo optická hrdza tešia rastúcemu dopytu. 
Spoločnosť Hörmann predstaví na veľtrhu BAU novú metódu 
tlače pre sekcionálne garážové brány, ktorá prináša 
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možnosť fotorealistického zobrazenia dreveného dekoru a 
trendových dizajnov, ako je napr. betón alebo zhrdzavená 
oceľ. Povrch Duragrain tak vytvára úplne nové možnosti 
stvárnenia garážových brán. 

Sekcionálne garážové brány Hörmann s moderným prelisom 
L sú k dispozícii v 24 fotorealistických dekoroch Duragrain. 
Okrem iného v dekore „hrdzavej ocele“, „betónu“ a rôznych 
druhov dreva ako „biely dub“, „bambus“ alebo „tíkové drevo“. 
Tieto motívy sa na garážových bránach Hörmann zobrazujú 
s pravým detailom, stálou farebnosťou a veľkou 
prirodzenosťou a sú zakonzervované vysokopevným 
ochranným lakom pre trvalo krásny vzhľad brány. Povrch 
Duragrain je tiež odolný proti UV žiareniu a poškriabaniu, 
takže častým vystavovaním slnečnému žiareniu nedôjde k 
vyblednutiu dizajnu a dizajn nepoškodia ani malé škrabance.  
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Obrázky a popisy k obrázkom: 
 

 

Obrázok 2: Nový povrch garážových brán Duragrain od 
spoločnosti Hörmann ponúka vďaka svojim 24 dekorom 
mimoriadne veľkú rôznorodosť stvárnenia. 

 

Fotografie: Hörmann 


