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Vyobrazené farby a povrchy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.
Pri výrobkoch opísaných a vyobrazených v tomto katalógu a tiež v detailoch vybavenia sa čiastočne
jedná o nesériovú špeciálnu výbavu za príplatok, v závislosti od variantu vybavenia.
Opisy a vyobrazenia, údaje o rozsahu dodávky, vybavení a farebnom odtieni zodpovedajú času tlače.
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Zmeny a omyly vyhradené.
Konkrétne vybavenie dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann so zreteľom na práve aktuálny cenník.
Chránené autorským právom. Dotlač, aj čiastočná, len s našim súhlasom.

Made in Germany

„Dobré meno si musíte zaslúžiť prácou.“

Prehľad motívov
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(August Hörmann)

Značková kvalita Hörmann
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Dobré dôvody pre Hörmann
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Celkom v zmysle zakladateľa firmy získate s menom
Hörmann skutočnú značkovú kvalitu s rozsiahlym knowhow v oblasti výrobkov. Rodinný podnik pozerá na viac
ako 75 rokov skúseností, ako špecialista na stavebné
prvky, a od začiatku sa chápe ako Váš partner pre výstavbu
a modernizáciu. Nie nadarmo sa spoločnosť Hörmann
počíta v odvetví domových dverí ku najúspešnejším
poskytovateľom v Európe. To všetko Vám dáva dobrý
pocit pri kúpe domových dverí Hörmann.

Kvalitné výrobky z Nemecka
Konštrukcia domových dverí sa vyvíja a vyrába
v samotnej spoločnosti Hörmann. Naši vysoko
kvalifikovaní zamestnanci pri tom intenzívne pracujú
na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji
a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež
samotná pozícia na trhu. Dlhodobé testy v reálnych
podmienkach prispievajú k technicky vyzretým
sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.
Označenie CE podľa normy EN 14351-1
Pre všetky naše domové dvere potvrdzujeme s označením
CE zhodu našich domových dverí s produktovou normou
EN 14351-1 a dodržiavanie podstatných požiadaviek,
ktoré sú v nej stanovené.

Domové dvere pre generácie
Sme presvedčení o našich výrobkoch
a o našej kvalite bez kompromisov. Preto
v spoločnosti Hörmann získate záruku
10 rokov* na hliníkové domové dvere.

Pohľad do budúcnosti
Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom.
Od roku 2013 podnik pokrýva 40 % svojej spotreby
energie z ekologicky vyrobeného prúdu a túto hodnotu
bude kontinuálne rozširovať. Vďaka zavedeniu
inteligentného a certifikovaného systému manažmentu
energií sa súčasne každý rok ušetrí mnoho ton CO ²,
ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť
Hörmann okrem toho ponúka výrobky pre ekologicky
udržateľnú výstavbu.
Viac informácií o ekologických aktivitách firmy
Hörmann získate v prospekte „Myslíme ekologicky“.

Vlastnosti výrobkov ThermoSafe a ThermoCarbon
Konštrukcia dverí
Pohľad na dvere zvonku
Pohľad na dvere zvnútra
Bezpečnostné vybavenie

8
10
12
14

Motívy dverí
ThermoSafe
ThermoCarbon
TopComfort

16
44
48

Vybavenie podľa Vášho želania
Presklenia
Farby
Madlá
Bezpečnostné vybavenie RC
Varianty zámku
Striešky

54
56
58
60
62
64

Všetko hovorí za hliník!
Pretože hliníkové dvere majú v mnohých bodoch prevahu
nad plastovými alebo drevenými dverami. Výhody:
• vysoká tepelná izolácia
• vysoká bezpečnosť
• vysoká protihluková ochrana
• vysoká stabilita
• žiadne dodatočné natieranie
Hliníkové dvere vyzerajú aj po rokoch ako nové a okrem
toho Vám poskytujú najväčšie možnosti výberu pokiaľ
ide o technické vybavenie a dizajn.

Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Ak si pre Váš domov želáte vysokú tepelnú izoláciu
a vysokú mieru bezpečnosti, potom Vám odporúčame
naše vyhotovenie ThermoSafe.
Viac k vyhotoveniu ThermoSafe na stranách 8 – 14.

Hliníkové domové dvere
ThermoCarbon
Kladiete dôraz na vynikajúcu tepelnú izoláciu
a maximálnu bezpečnosť? Potom sú naše domové
dvere ThermoCarbon tou správnou voľbou pre Vás.
Ďalšie výhody dverí ThermoCarbon nájdete
na stranách 8 – 14.

Hliníkové domové dvere TopComfort

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com

S vyhotovením TopComfort Vám ponúkame domové
dvere, ktoré úplne spĺňajú Vaše nároky na maximálny
dopad svetla vďaka celoplošnému preskleniu.
Objavte všetky možnosti od strany 48.
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Dobré dôvody pre Hörmann

Vedúca firma na trhu vytvára inovácie

Len u firmy Hörmann
Hliníkové domové dvere
ThermoCarbon s hodnotou
UD do 0,47 W/(m²·K)*

1

Krídlo dverí bez
viditeľného profilu krídla

2

Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý Vám pripravia
domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon.
Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo
dverí s vnútri ležiacim profilom krídla spĺňa
najvyššie požiadavky na stvárnenie. Pohľad
zvnútra najlepšie harmonizuje s vnútornými
dverami obytného priestoru Vášho domu.

Vnútorná strana dverí
pôsobí ako vnútorné
dvere obytného priestoru
(obr. domové dvere
ThermoSafe)

Najvyššia
tepelná izolácia

Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon
sa považujú za novú generáciu vysoko izolujúcich
domových dverí. Dvere ThermoSafe spĺňajú
so svojimi vynikajúcimi izolačnými hodnotami
a s 3-násobným izolačným presklením s tepelnou
ochranou všetky požiadavky na nízkoenergetické
domy. Domové dvere ThermoCarbon pridávajú
ešte niečo navyše: s krídlom dverí v jednej rovine
s hrúbkou 100 mm, s termickým oddelením
vďaka skleným vláknam s uhlíkom, sériovému
trojitému, resp. štvoritému izolačnému preskleniu
s tepelnou ochranou a s trojitou úrovňou tesnenia
poskytujú maximum tepelnej ochrany aj pre domy
s konštrukciou v pasívnom štandarde.

ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*
ThermoCarbon
Hodnota UD do 0,47 W/(m²·K)*
* Veľkosť dverí 1250 × 2200 mm
(Hodnota UD je závislá od veľkosti dverí)
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Len u firmy Hörmann
Vrstvené bezpečnostné sklo
na vnútornej a vonkajšej strane

3

4

Blokovanie
brániace vlámaniu

Vo veciach bezpečnosti nastavujú naše domové
dvere ThermoSafe a ThermoCarbon nové štandardy.
Všetky dvere sú vybavené sériovým viacnásobným
blokovaním. Pri tom je aj strana závesov dverí lepšie
chránená proti vypáčeniu.
Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon,
bočné diely a nadsvetlíky získate voliteľne
s vybavením RC mimoriadne odolným voči
vlámaniu – pre vyššiu bezpečnosť pre Vás
a Vašu rodinu.

RC 2
Geprüfte
Sicherheit

RC 3
Geprüfte
Sicherheit

RC 4
Geprüfte
Sicherheit

Bezpečné
presklenie

Ochrana proti úrazu a ochrana proti vlámaniu
postupujú: domové dvere ThermoSafe
a ThermoCarbon spĺňajú najvyššie požiadavky
na dizajn a bezpečnosť. Vrstvené bezpečnostné
sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej
a vonkajšej strane izolačného presklenia
sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom
prasknutí sa sklené črepiny spoja a ostanú
priľnuté na vnútri ležiacej fólii, vďaka čomu
nevzniká nebezpečenstvo poranenia črepinami.
Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné
sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože
je sťažené prestrčenie.
Vďaka veľmi dobre zaizolovanému, termicky
oddelenému okrajovému spojeniu (teplá hrana)
poskytuje presklenie vysokú tepelnú izoláciu pre
efektívnu úsporu energie a vysokú protihlukovú
ochranu pre pokojné bývanie.

Ďalšie informácie nájdete na strane 60
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Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Konštrukcia dverí

S krídlom dverí s hrúbkou 73 mm spĺňajú domové dvere
ThermoSafe všetky požiadavky pre nízkoenergetické domy
a nové nariadenie EnEV 2014. Konštrukcia dverí
je mimoriadne vhodná predovšetkým pre montáž
bez premosťovania tepla a presviedča mnohými výhodami:

Mimoriadne vysoká
tepelná izolácia

Hodnota UD do
0,8 W/(m²·K)

[ 1 ] celoplošné hliníkové krídlo dverí
s hrúbkou 73 mm s výplňou PU
tvrdenou penou a s vnútri ležiacim
profilom krídla

Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí 1250 × 2200 mm

[ 2 ] termicky oddelený hliníkový
profil krídla
[ 3 ] termicky oddelený hliníkový
rám dverí s hrúbkou 80 mm
[ 4 ] 2-násobná tesniaca úroveň
s kompletným tesnením po obvode

Obrázok v originálnej veľkosti

1

2

3

4
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80 mm

73 mm
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Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Konštrukcia dverí

Vďaka svojmu krídlu dverí s hrúbkou 100 mm sú domové dvere
ThermoCarbon ideálne pre pasívne domy a spĺňajú všetky
požiadavky nového nariadenia EnEV 2014. Konštrukcia dverí
je mimoriadne vhodná pre montáž bez premosťovania tepla
a presviedča vynikajúcimi výhodami:

[ 1 ] celoplošné hliníkové krídlo dverí
s hrúbkou 100 mm s výplňou PU
tvrdenou penou a s vnútri ležiacim
profilom krídla

Vynikajúca tepelná izolácia

Hodnota UD do
0,47 W/(m²·K)
Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí 1250 × 2200 mm

[ 2 ] termické oddelenie a vysoká stabilita
vďaka kompozitnému profilu krídla
zosilneného karbónovo-sklenenými
vláknami
[ 3 ] termicky oddelený hliníkový
rám dverí s hrúbkou 111 mm
[ 4 ] 3-násobná tesniaca úroveň s dvoma
tesneniami kompletne po celom obvode
Obrázok v originálnej veľkosti

4
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111 mm

100 mm

4

2

3

4
9

Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Pohľad na dvere zvonku

Pomocou štýlovo navzájom zladených dizajnových
prvkov presviedčajú hliníkové domové dvere
ThermoSafe opticky na celej čiare:

Celoplošný vzhľad krídla dverí
na vonkajšej a vnútornej strane
Žiaden viditeľný profil neruší vzhľad dverí.
Domové dvere preto pôsobia zvonku veľmi
veľkoryso a pohľad zvnútra najlepšie harmonizuje
s Vašimi domovými dverami obytného priestoru.

Rám dverí so 70 mm
náhľadom profilu
(Bez obrázku)

Štandardne pre montáž do otvoru.

Voliteľné varianty rámu
pre individuálny náhľad
Rozšírený rám dverí
Voliteľne obdržíte rám dverí aj v šírke 110 mm,
napr. pre komfortné a pekné pripojenie na úplnú
tepelnú izoláciu.
Rám clony Rondo 70
Zaoblený profil rámu uvádza Vaše domové
dvere štýlovo na scénu a prepožičiava
im so svojimi zaoblenými hranami mimoriadne
harmonický vzhľad.
Rám clony Caro 70
Toto vyhotovenie okúzľuje svojim výrazným
vzhľadom a opticky zhodnocuje Vaše dvere
pôsobením rámu do hĺbky.

Rozšírený rám dverí so
110 mm náhľadom profilu
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Rám clony Rondo 70

Rám clony Caro 70

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Pohľad na dvere zvonku

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Vám poskytujú individuálne dizajnové
možnosti a chránia tak Váš domov nielen
bezpečne, ale aj štýlovo:

Celoplošný vzhľad krídla dverí
na vonkajšej a vnútornej strane
Žiaden viditeľný profil neruší vzhľad dverí. Domové
dvere preto pôsobia zvonku veľmi veľkoryso
a pohľad zvnútra najlepšie harmonizuje s Vašimi
domovými dverami obytného priestoru.

Rám dverí so 100 mm
náhľadom profilu
(Bez obrázku)

Vhodné pre komfortné a pekné pripojenie k úplnej
tepelnej izolácii. Štandardne pre montáž do otvoru.

Vonkajšie madlá v jednej rovine
pri exkluzívnych motívoch dverí
Madlo z ušľachtilej ocele s priehlbinou
Pri motívoch dverí s madlom z ušľachtilej ocele
obdržíte priehlbinu madla sériovo vo farbe dverí.
Priebežná hliníková úchytová lišta
Kompletná úchytová lišta sa sériovo dodáva
vo farbe biely hliník, RAL 9006, s priehlbinou
madla vo farbe dverí.
Hliníková úchytová lišta s priehlbinou
Toto vyhotovenie madla obdržíte sériovo
vo farbe biely hliník, RAL 9006, s priehlbinou
vo farbe dverí.
Objavte individuálne možnosti farebného
stvárnenia pre vonkajšie madlá v jednej
rovine na strane 59.

Madlo z ušľachtilej
ocele s priehlbinou

Priebežná hliníková
úchytová lišta

Hliníková úchytová
lišta s priehlbinou
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Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Pohľad na dvere zvnútra

Kvalita sa ukazuje na detailoch. Pri ThermoSafe
nájdete množstvo znakov vybavenia, ktoré
sú pre Váš domov praktické a komfortné:

3D závesy
Prostredníctvom tvarovo pekných, trojdimenzionálnych
závesov je možné domové dvere ThermoSafe
variabilne nastavovať. Tak sú vaše domové dvere
optimálne utesnené a zapadajú ľahko a bezpečne
do zámku. Voliteľne obdržíte aj elegantné, skryto
ležiace závesy (vrátane poistky proti vytiahnutiu).

Profilový cylinder
s bezpečnejšou manipuláciou
Profilový cylinder je vybavený systémom anti-picking
a ochranou proti navŕtaniu. Okrem toho poskytuje
funkciu pre prípad núdze a nebezpečenstva, to znamená,
že ho je možné zamknúť aj vtedy, keď je zvnútra
zastrčený kľúč. Uzatvárací cylinder s bezpečnou
manipuláciou je certifikovaný podľa normy
DIN 18252 / DIN EN 1303 a dodáva sa vrátane
5 špeciálnych kľúčov.

Hliníková vnútorná kľučka
Domové dvere ThermoSafe sú sériovo vybavené
vnútornou kľučkou Rondo s pekným tvarom, sériovo
lakovanou bielym vypaľovacím lakom. Voliteľne ju
obdržíte aj v ušľachtilej oceli alebo vo farbe RAL
podľa výberu a tiež vo vyhotoveniach Caro alebo
Okto, vždy z ušľachtilej ocele.

Zatváracie plechy z ušľachtilej ocele
Zatváracie plechy umožňujú komfortné nastavenie
dverí, takže Vaše dvere budú optimálne zapadať
do zámku a bezpečne sa zatvárať.

Hliníková vnútorná kľučka
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Zatváracie plechy z ušľachtilej ocele

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Pohľad na dvere zvnútra

Vyhotovenie ThermoCarbon je nielen
neprekonané vo veciach tepelnej izolácie
a bezpečnosti, ale vybavenie týchto dverí
nenecháva nesplnené ani žiadne želania
a presvedčí Vás:

Skryto umiestnené závesy
Závesy pri domových dverách ThermoCarbon sú
umiestnené skryto medzi rámom a krídlom dverí,
to znamená, že ich nie je vidieť ani zvnútra
ani zvonku: opticky elegantné riešenie pre Váš
domov. Nastavenie krídla dverí je jednoduché
a pohodlné. Tak môžete Vaše domové dvere
kedykoľvek komfortne a bezpečne zatvoriť.

Profilový cylinder s bezpečnejšou
manipuláciou
Profilový cylinder s bezpečnejšou manipuláciou,
certifikovaný podľa normy DIN 18252 / DIN EN 1303
disponuje prémiovým vybavením: anti-picking
systémom, ochranou proti navŕtaniu a tiež funkciou
pre prípad núdze a nebezpečenstva. To znamená,
že dvere môžete zamknúť aj vtedy, keď je zvnútra
zastrčený kľúč. V rozsahu dodávky je obsiahnutých
5 špeciálnych kľúčov.

Vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele
Elegantná vnútorná kľučka Caro z ušľachtilej
ocele sa pri domových dverách ThermoCarbon
dodáva sériovo.

Priebežná zatváracia lišta
z ušľachtilej ocele
Veľmi kvalitná zatváracia lišta z ušľachtilej
ocele je elegantne integrovaná v ráme dverí
a umožňuje optimálne nastavenie dverí.
Dvere preto bezpečne zapadajú do zámku
a sú takisto bezpečne uzatvorené.

Vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele

Priebežná zatváracia lišta z ušľachtilej ocele
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Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Bezpečnostné vybavenie

RC 2

RC 3

Geprüfte
Sicherheit

Geprüfte
Sicherheit

možnosť zakúpiť
od jesene 2014

Je pekné, keď sa môžete medzi svojimi štyrmi
stenami cítiť bezpečne. Kvôli tomu sú domové
dvere ThermoSafe sériovo vybavené
viacnásobným blokovaním.

5-násobný bezpečnostný
zámok H5 a bezpečnostný
čap na strane závesov
Pri zamykaní sa 3 oceľové otočné západky
s 2 dodatočnými blokovacími čapmi otočia
do zatváracích plechov z ušľachtilej ocele.
Otočné západky sťažujú roztiahnutie, resp.
vypáčenie dverí.

Bezpečnostná rozeta
osadená zvonku
Patentovaná vonkajšia rozeta chráni profilový
cylinder dodatočne proti vyvŕtaniu a rozlomeniu.
Sériovo v bielej farbe, RAL 9016, resp.
vo vyhotovení ušľachtilá oceľ pri farebných
dverách.

Voliteľne: bezpečnostné vybavenie
RC brániace vlámaniu
Toto plus týkajúce sa bezpečnosti je možné
zakúpiť pre domové dvere, bočný diel a nadsvetlík
vo vybavení RC 2 a RC 3. Ďalšie informácie
nájdete na strane 60.

Bezpečnostná rozeta osadená zvonku
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Bezpečnostné čapy

5-násobný bezpečnostný zámok H5
s manžetou zámku z ušľachtilej ocele

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Bezpečnostné vybavenie

RC 2
Geprüfte
Sicherheit

RC 3

RC 4

možnosť zakúpiť
od jesene 2014

možnosť zakúpiť
od zimy 2014

Geprüfte
Sicherheit

Geprüfte
Sicherheit

Dvere ThermoCarbon sú najlepšími
bezpečnostnými dverami spomedzi
hliníkových domových dverí. Už sériové
vybavenie s bezpečnostným zámkom
H9 Vám poskytuje najlepšiu ochranu.
Iba vo firme Hörmann: pre ešte vyššiu
bezpečnosť obdržíte voliteľné bezpečnostné
vybavenie RC 4.

9-násobný bezpečnostný zámok
H9 a skryto umiestnené závesy
bezpečné proti vypáčeniu
Dvere ThermoCarbon disponujú 9-násobným
zaistením. Pri blokovaní sa otočí 5 oceľových
otočných západiek a 4 blokovacie čapy
do zatváracích plechov z ušľachtilej ocele.
Toto top zaistenie chráni Vaše dvere iba jedným
otočením kľúča.

Bezpečnostná rozeta
zvonku v jednej rovine
Bezpečnostná rozeta z ušľachtilej ocele
je mimoriadne elegantne vložená do krídla
dverí a dodatočne tak chráni profilový
cylinder proti vyvŕtaniu.

Voliteľne: bezpečnostné vybavenie
RC brániace vlámaniu
Toto plus týkajúce sa bezpečnosti je možné
zakúpiť pre domové dvere a bočný diel
vo vybavení RC 2, RC 3 a RC 4.
Ďalšie informácie nájdete na strane 60.

Bezpečnostná rozeta v jednej rovine

Skryto ležiace závesy bezpečné proti vypáčeniu

9-násobný bezpečnostný zámok H9 s priebežnou
manžetou zámku z ušľachtilej ocele
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Nájdite si Vaše nové domové dvere
Program, ktorý Vám ponúkne veľa

Motív 680 ThermoSafe
v prednostnej farbe matná bridlicovo sivá, RAL 7015, s bočným dielom a garážová
sekcionálna brána s prelisom L, Silkgrain vo farbe bridlicovo sivá, RAL 7015

Motív 860
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/( m²·K)*

●●

●●

ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*

Motív 860 ThermoSafe
v matnej bielej farbe,
RAL 9016
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Motív 860 ThermoCarbon
v prednostnej farbe matná rubínovo červená,
RAL 3003

Motív 686
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 600,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Float matované so 7 čírymi pásmi,
trojité / štvorité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 686
Výplň dizajnovým sklom Float matované
so 7 čírymi pásmi, trojité tepelné
ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

●●

ThermoCarbon
Hodnota UD 0,55 W/(m²·K)*

Motív 680
Motív 686 ThermoCarbon
v prednostnej farbe matná
okenná sivá, RAL 7040

Motív 686 ThermoSafe
v prednostnej farbe matná
rubínovo červená, RAL 3003

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700,
aplikácie z ušľachtilej ocele, ornamentové
sklo Pave biele, trojité / štvorité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

●●

ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

Motív 650
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700,
ornamentové sklo Pave biele,
trojité / štvorité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

●●

Motív 680 ThermoCarbon
v matnej bielej farbe, RAL 9016

ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

Motív 650 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Priame línie, ušľachtilé sklá

Pieskované s čírymi priečnymi pásmi
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Motív 659 ThermoSafe
v prednostnej farbe antracit RAL 7016, s bočnými dielmi MG 659

Motív 667
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 910,
dizajnové sklo Parsol sivé matované
so 7 čírymi pásmi, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel MG 667
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 697
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 910,
aplikácie z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Parsol sivé matované so 7 čírymi
pásmi, trojité tepelné ochranné sklo

Motív 667 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 697 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann
CH 703 s rámom clony Rondo 70

Bočný diel MG 697
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 659
Madlo z ušľachtilej ocele 38-2, aplikácia
z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Parsol
sivé matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 659
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 689
Madlo z ušľachtilej ocele 38-2, aplikácia
z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Parsol
sivé matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo

Motív 659 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 689 ThermoSafe
v prednostnej farbe matná
rubínovo červená, RAL 3003

Bočný diel MG 689
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Kladenie dôrazu pomocou výrobkov Hörmann
Ušľachtilý vzhľad, originálne výrezy na sklo

Motív 75 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočným dielom

Motív 65
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 600,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Float matované so 7 čírymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 65
Výplň dizajnovým sklom Float
matované so 7 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 65 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016, s bočnými dielmi MG 65
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Motív 75
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1, aplikácia
z ušľachtilej ocele, ornamentové sklo
Mastercarré, trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 45
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 200,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Parsol sivé matované so 4 čírymi
pásmi, trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 45
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 4 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo

Motív 75 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 505
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500,
dizajnové sklo Parsol sivé matované
so 4 čírymi pásmi, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel MG 505
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 4 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 45 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703

Motív 505 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Urobte si ich pekné

Individuálny dizajn pre Váš domov

Motív 503 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 s bočnými dielmi

Motív 503
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500,
dizajnové sklo Float matované
so 7 čírymi, priečnymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 503
Výplň dizajnovým sklom Float matované
so 7 čírymi, priečnymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 504
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500,
dizajnové sklo Parsol sivé matované
s 5 čírymi, priečnymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 504
Výplň dizajnovým sklom Parsol sivé
matované so 7 čírymi, priečnymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

22

Motív 503 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 504 ThermoSafe
v prednostnej farbe Hörmann
machovo zelená matná, RAL 6005

Motív 501
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500,
ornamentové sklo Mastercarré, trojité
tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 502
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500,
ornamentové sklo Mastercarré, trojité
tepelné ochranné sklo

Motív 501 ThermoSafe
v prednostnej farbe matná okenná sivá,
RAL 7040

Motív 502 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 177
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700,
ornamentové presklenie Pave biele,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 185
Madlo z ušľachtilej ocele 38-2,
ornamentové presklenie Mastercarré,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo

Motív 177 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 185 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Aby sa veľkí aj malí cítili dobre

Domové dvere Hörmann sú bezpečné a vyzerajú dobre
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Motív 110 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703

Motív 110
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1,
aplikácia z ušľachtilej ocele (motív 140),
ornamentové sklo Pave biele, trojité
tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 140
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1,
aplikácia z ušľachtilej ocele (motív 140),
ornamentové sklo Pave biele, trojité
tepelné ochranné sklo

Motív 110 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70

Motív 140 ThermoSafe
v prednostnej farbe bridlicovo sivá, matná,
RAL 7015, s rámom clony Rondo 70

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 136
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1, aplikácia
z ušľachtilej ocele (motív 166), dizajnové
sklo Satinato so 7 matovanými pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,1 W/(m²·K)*

●●

Motív 166
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1, aplikácia
z ušľachtilej ocele (motív 166), dizajnové
sklo Satinato so 7 matovanými pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom, trojité
tepelné ochranné sklo
Motív 136 ThermoSafe
v prednostnej farbe okenná sivá, matná,
RAL 7040, s rámom clony Rondo 70

Motív 166 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,1 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Živý vzhľad

Elegantné a exkluzívne madlá

Motív 551 ThermoSafe
v prednostnej farbe antracitovo sivá, štruktúrovaná, RAL 7016, s bočnými dielmi

Motív 551
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 150
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

Motív 551 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70
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Motív 551 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607
s rámom clony Rondo 70

Motív 581
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 600,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Float matované s čírymi pásikmi
a s červeným pásikom
Bočný diel MG 581
Výplň dizajnovým sklom Float
matované s 11 čírymi pásmi
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 552
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 150,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Float matované s čírym pásikom
a s červenou farebnou fóliou
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Motív 581 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 552 ThermoSafe
v prednostnej farbe antracitovo sivá, matná,
RAL 7016, s rámom clony Rondo 70

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 560
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 600,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo zvonku matované s 11 čírymi
pásmi, v strede Satinato, vnútri vrstvené
bezpečnostné sklo číre, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel MG 560
Výplň dizajnovým sklom zvonku
matované s 13 čírymi pásmi, v strede
Satinato, trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 559
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 200,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo zvonku matované s 11 čírymi
pásmi, v strede Satinato, vnútri vrstvené
bezpečnostné sklo číre, trojité tepelné
ochranné sklo

Motív 560 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann
CH 703 s rámom clony Rondo 70

Motív 559 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70

Bočný diel MG 559
Výplň dizajnovým sklom zvonku
matované so 7 čírymi pásmi, v strede
Satinato, vnútri vrstvené bezpečnostné
sklo číre, trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Dobré uchopenie

Príjemné na dotyk, iskrivý vzhľad

Motív 553 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607 s bočnými dielmi a rámom clony Rondo 70

Motív 553
Hliníkové madlo 751 v striebornej
farbe, dizajnové sklo Reflo matované
s pravým výbrusom drážky, trojité
tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 553 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočnými dielmi a rámom clony Rondo 70
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Motív 590
Dizajnové madlo G 750 v E6 / EV 1,
hliníková aplikácia, dizajnové sklo Reflo
s pieskovaným motívom a s pravým
výbrusom drážky, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 583
Hliníkové madlo G 755 v E6 / EV 1,
hliníková aplikácia, dizajnové sklo
Reflo matované s čírym okrajom,
trojité tepelné ochranné sklo
Motív 590 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
a farebná aplikácia v prednostnej farbe
bridlicovo sivá, matná, RAL 7015

Motív 583 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703
a farebná aplikácia v čierno hnedej
RAL 8022, s rámom clony Caro 70

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 585
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 950,
hliníková aplikácia
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

Motív 585 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016
a hliníková aplikácia v grafitovo čiernej
RAL 9011, s rámom clony Rondo 70

Motív 585 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703
a hliníková aplikácia v grafitovo čiernej
RAL 9011, s rámom clony Rondo 70

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Neskromná atmosféra

Ušľachtilé motívy dverí s exkluzívnymi tvarmi

Motív 40 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočnými dielmi MG 40

Motív 555
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 910,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo Reflo s pieskovaným motívom,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 555
Výplň dizajnovým sklom Reflo
s pieskovaným motívom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 555 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 s bočnými dielmi MG 555 a s rámom clony Rondo 70
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Motív 40
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 550,
dizajnové sklo zvonku vrstvené
bezpečnostné sklo, čiastočne matované
v hornej časti s pásmi, v strede Float
číre s čiastočne matovanými pásmi
presadené k vonkajšiemu sklu
Bočný diel MG 40
Výplň dizajnovým sklom zvonku vrstvené
bezpečnostné sklo, matované, v hornej
časti s pásmi
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 554
Motív 40 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703
s rámom clony Rondo 70

Motív 554 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607
s rámom clony Rondo 70

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 730,
aplikácia z ušľachtilej ocele, ornamentové
sklo 553, trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 558
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 910,
aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové
sklo zvonku vrstvené bezpečnostné sklo
číre, v strede Reflo s pravým vodorovným
výbrusom drážky, vnútri vrstvené
bezpečnostné sklo matované
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,1 W/(m²·K)*

●●

Motív 558 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s rámom clony Rondo 70, s bočnými dielmi

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Nové pre staré stavby

Domové dvere Hörmann pre klasickú architektúru

Motív 449 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 449
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1,
dizajnové sklo Reflo s pravými
štvorcovými výbrusmi drážky
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,0 W/(m²·K)*

●●

Motív 449 ThermoSafe
v prednostnej farbe terakotovo hnedá matná, RAL 8028, s bočnými dielmi

32

Motív 402
Madlo z ušľachtilej ocele 14-2, dizajnové
sklo Reflo, čiastočne matované s pravým
výbrusom drážky
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 413
Madlo z ušľachtilej ocele 14-2,
ornamentové sklo Madras silk,
trojité tepelné ochranné sklo

Motív 402 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607

Motív 413 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 675
Madlo z ušľachtilej ocele 38-1, dizajnové
sklo Reflo, s pravým výbrusom drážky,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,0 W/(m²·K)*

●●

Motív 694
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700,
dizajnové sklo Reflo, s pravým
výbrusom drážky, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Motív 675 ThermoSafe
v prednostnej farbe terakotovo hnedá,
matná, RAL 8028, s rámom clony Rondo 70

Motív 694 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 1,0 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Dizajnérsky kúsok spomedzi madiel
Štýlový, praktický, nadčasový

Motív 568 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 s dizajnovým madlom
G 750 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1

Motív 568
Dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●
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Motív 568 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1, s rámom
clony Caro 70

Motív 568 ThermoSafe
v prednostnej farbe okenná sivá,
matná, RAL 7040, dizajnové madlo
G 750 vo farebnom odtieni Hörmann
CH 703, s rámom clony Caro 70

Presvedčivo elegantné:
dizajnové madlo G 750 v 3 farbách
a v RAL podľa výberu

Madlo v bielej farbe,
matná, RAL 9016

Madlo vo vyhotovení hliník
eloxovaný E6 / EV 1

Madlo vo farebnom odtieni
Hörmann CH 703

Madlo vo farebnom odtieni RAL
podľa Vášho výberu (obrázok –
rubínovo červená, matná, RAL 3003)

S dizajnovým madlom G 750
vytvárate ušľachtilé akcenty.
Dlhé, priebežné madlo
zdokonaľuje nielen exkluzívny
vzhľad Vašich domových dverí,
ale okrem toho Vám ponúka
vysoký komfort obsluhy.
Aj Vaše malé deti tak môžu
dvere otvárať pomocou madla.

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Exkluzívny dizajn podľa Vášho vkusu
Línia madiel DesignPlus

Motív 565 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 s madlom DesignPlus G 760 vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1 a s aplikáciou madla vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1,
s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

Motív 565
Madlo DesignPlus G 760, úchytová
lišta vo farbe dverí, aplikácia madla
vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenia dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Motív 565 ThermoSafe
v prednostnej farbe bridlicovo sivá, matná,
RAL 7015, madlo DesignPlus G 760 vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla
v prednostnej farbe okenná sivá, matná,
RAL 7040, s rámom clony Caro 70

Motív 565 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607,
madlo DesignPlus G 760 vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia
madla vo vyhotovení Decograin Zlatý dub,
s rámom clony Caro 70

Individuálne stvárnenie:
madlo DesignPlus G 760

Madlo vo farebnom odtieni Hörmann
CH 703, aplikácia madla vo farebnom
odtieni Hörmann CH 703

Aplikácia madla v bielej farbe, matná,
RAL 9016, madlo vo vyhotovení hliník
eloxovaný E6 / EV 1

Na Vašich domových dverách
podľa Vášho želania nesmie
chýbať exkluzívne madlo.
Línia madiel DesignPlus Vám
ponúka ušľachtilé aplikácie
pre dvere s individuálnym
štýlom. Tak môžete madlo,
ako aj aplikáciu madla ideálne
prispôsobiť farbe dverí
a Vášmu domovu.

Aplikáciu madla
obdržíte aj v drevených
dekoroch Decograin

Madlo vo vyhotovení hliník eloxovaný
E6 / EV 1, aplikácia madla vo farebnom
odtieni Hörmann CH 703

Aplikácia madla vo vyhotovení hliník
eloxovaný E6 / EV 1, madlo vo vyhotovení
hliník eloxovaný E6 / EV 1

Decograin Svetlý dub:
svetlý, teplý dekor duba

Decograin Zlatý dub:
stredne hnedý, zlatožltý dubový dekor

Madlo vo farbe RAL podľa výberu
(obrázok – rubínovo červená, matná,
RAL 3003), aplikácia madla vo farebnom
odtieni Hörmann CH 703

Aplikácia madla rubínovo červená, matná,
RAL 3003, madlo vo vyhotovení hliník
eloxovaný E6 / EV 1

Decograin Tmavý dub:
orechovo sfarbený dekor duba

Decograin Nočný dub:
intenzívne tmavo sfarbený dekor duba

Aplikácia madla vo vyhotovení Decograin
Zlatý dub, madlo vo vyhotovení hliník
eloxovaný E6 / EV 1

Decograin Rosewood:
mahagónový vzhľad dreva
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Elegantné na celej čiare

S priamočiarym frézovaním motívu
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Motív 557 ThermoSafe
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 s bočnými dielmi a s rámom clony Rondo 70

Motív 556
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 550
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

Motív 557
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 600
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo

Motív 556 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70

Motív 557 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
s rámom clony Rondo 70

Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Pôsobivý celkový dojem

Domové dvere a garážová brána navzájom perfektne zladené

Motív 845 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočným dielom MG 845 a garážová sekcionálna brána LPU 40, prelis M, Silkgrain v bielej farbe RAL 9016

Navzájom perfektne zladené:
motívy domových dverí a garážových sekcionálnych brán s prelisom M alebo L
V rozsiahlom, navzájom zosúladenom programe Hörmann prelisy dverí a brány Vášho domu v harmonickom vzhľade
v jednej rovine. To znamená: vychádzajúc zo základnej línie bez optického predsadenia. Uvidíte: práve v týchto malých,
ale jemných detailoch sa odzrkadľuje krása Vášho domu.

Domové dvere
ThermoSafe:

Garážové sekcionálne
brány s prelisom M:

Domové dvere
ThermoSafe:

Garážové sekcionálne
brány s prelisom L:

Motív 825

pri výške brány 2000 mm

Motív 875

pri výške brány 2000 mm

Motív 845

pri výške brány 2125 mm

Motív 895

pri výške brány 2125 mm

Motív 855

pri výške brány 2250 mm

Motív 898

pri výške brány 2250 mm
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Pre perfektný celkový vzhľad je pre Vás k dispozícii, predovšetkým
pri týchto špeciálnych motívoch domových dverí, Váš odborný predajca
Hörmann s presným zameraním na mieste a s odborným poradenstvom.

Len u firmy Hörmann

Motív 693
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 300
Bočný diel MG 693
Výplň dizajnovým sklom Parsol
sivé s 3 čírymi pásmi, trojité
tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●

Motív 861
Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700
Bočný diel MG 861
Výplň dizajnovým sklom Float
matované so 7 čírymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,8 W/(m²·K)*

●●
Motív 693 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 861 ThermoSafe
v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočnými
dielmi MG 861 a s rámom clony Rondo 70

Harmónia brány a dverí
V priereze domových dverí a garážovej brány rozpoznáte: vzhľad prelisov dverí
vyplýva z drážok vo výplni, pri bráne prostredníctvom prelisov jednotlivých lamiel
a prechodov lamiel.

Prierez domových dverí ThermoSafe

Prierez sekcionálnej garážovej brány
* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Dizajnový program Hörmann

Garážová brána a domové dvere harmonicky skombinované
so sklenými prvkami a s prvkami z ušľachtilej ocele

Motív 173 ThermoSafe
bez plechu sokla v bielej farbe, matná, RAL 9016, s bočným dielom

Sekcionálna garážová brána motív 457 v bielej farbe RAL 9016
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Motív 188 ThermoSafe
v matnej bielej farbe, RAL 9016, s bočnými dielmi MG 188

Motív 188
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 100, aplikácia z ušľachtilej
ocele, dizajnové sklo Stopsol
sivé matované s 3 čírymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel MG 188
Výplň dizajnovým sklom Stopsol
sivé matované s 3 čírymi pásmi,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Motív 173
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 300, aplikácia z ušľachtilej
ocele, ornamentové sklo Pave
biele, trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoSafe
Hodnota UD do 0,9 W/(m²·K)*

●●

Hörmann BiSecur
Moderný rádiový systém pre pohony garážových brán

Sekcionálne garážové brány
Deň čo deň viac komfortu a bezpečnosti

Všetky detaily k dizajnovému programu
Hörmann nájdete v podrobnom
prospekte sekcionálnych garážových
brán Hörmann

Sekcionálna garážová brána motív 453
vo farbe rubínovo červená RAL 3003

Motív 173 ThermoSafe
bez plechu sokla v prednostnej
farbe rubínovo červená, matná,
RAL 3003

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Dizajn na dosah ruky

Vaši hostia sa tak cítia vítaní

Motív 300 ThermoCarbon
v matnej bielej farbe, RAL 9016, úchytová lišta vo farbe biely hliník,
RAL 9006, priehlbina vo farbe dverí

Motív 308
Úchytová lišta v jednej rovine vo farbe
biely hliník, RAL 9006, priehlbina
vo farbe dverí
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,51 W/(m²·K)*

●●

Motív 308 ThermoCarbon
vo farbe matná biela, RAL 9016,
úchytová lišta a priehlbina v prednostnej
farbe matná antracitovo sivá, RAL 7016
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Motív 308 ThermoCarbon
v prednostnej farbe matná bridlicovo
sivá, RAL 7015, úchytová lišta vo farbe
biely hliník RAL 9006, priehlbina
vo farbe dverí

Motív 300
Úchytová lišta v jednej rovine vo farbe biely
hliník, RAL 9006, priehlbina vo farbe dverí
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*

●●

Motív 301
Úchytová lišta v jednej rovine vo farbe
biely hliník, RAL 9006, priehlbina vo farbe
dverí, hliníková aplikácia
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Motív 300 ThermoCarbon
v prednostnej farbe jedľovo zelená,
matná, RAL 6009, úchytová lišta
vo farbe biely hliník RAL 9006,
priehlbina vo farbe dverí

Motív 301 ThermoCarbon
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
hliníková aplikácia vo farbe grafitovo
čierna RAL 9011, úchytová lišta
a priehlbina v prednostnej farbe
rubínovo červená, matná, RAL 3003

Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*

●●

Motív 302
Úchytová lišta v jednej rovine vo farbe
biely hliník, RAL 9006, priehlbina vo farbe
dverí, aplikácie z ušľachtilej ocele,
dizajnové sklo Float matované s čírym
pásom, trojité tepelné ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

●●

Motív 312
Úchytová lišta v jednej rovine vo farbe
biely hliník, RAL 9006, priehlbina vo farbe
dverí, dizajnové sklo Float matované s čírym
pásom, trojité tepelné ochranné sklo

Motív 302 ThermoCarbon
v prednostnej farbe okenná sivá,
matná, RAL 7040, úchytová lišta
vo farbe biely hliník RAL 9006,
priehlbina vo farbe dverí

Motív 312 ThermoCarbon
v bielej farbe, matná, RAL 9016,
úchytová lišta v bielej farbe, matná,
RAL 9016, priehlbina vo farbe dverí

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm

45

Vitajte doma!

Dvere v štýlovom dizajne

Motív 306 ThermoCarbon
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, madlo v ušľachtilej oceli,
priehlbina vo farbe dverí, s bočným dielom

Motív 305
Madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
priehlbina vo farbe dverí, hliníková aplikácia
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*

●●

Motív 311
Úchyt z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
priehlbina z karbónu, vysokolesklá,
aplikácia z karbónu, vysokolesklá
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
● ● ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*
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Motív 305 ThermoCarbon
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703,
hliníková aplikácia v prednostnej farbe
matná rubínovo červená, RAL 3003,
madlo v ušľachtilej oceli, priehlbina
vo farbe dverí

Motív 311 ThermoCarbon
v matnej bielej farbe, RAL 9016,
karbónová aplikácia, madlo v ušľachtilej
oceli, priehlbina vo farbe dverí

Motív 311 s priehlbinou a aplikáciou
z vysoko hodnotného karbónu

Motív 304
Madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
priehlbina vo farbe dverí
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,50 W/(m²·K)*

●●

Motív 310
Madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
prehĺbený výrez na sklo, ornamentové
sklo Float matované, trojité tepelné
ochranné sklo

Motív 304 ThermoCarbon
vo farebnom odtieni Hörmann CH 703,
madlo v ušľachtilej oceli, priehlbina
v prednostnej farbe biely hliník, hodvábne
lesklá, RAL 9006

Motív 310 ThermoCarbon
v prednostnej farbe matná
okenná sivá, RAL 7040

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,63 W/(m²·K)*

●●

Motív 306
Madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
priehlbina vo farbe dverí, aplikácie
z ušľachtilej ocele, ornamentové sklo
Float matované, štvorité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

●●

Motív 314
Madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine,
priehlbina vo farbe dverí, ornamentové
sklo Float matované, štvorité tepelné
ochranné sklo

Motív 306 ThermoCarbon
vo farebnom odtieni Hörmann CH 607,
madlo v ušľachtilej oceli, priehlbina
v prednostnej farbe biely hliník, hodvábne
lesklá, RAL 9006

Motív 314 ThermoCarbon
v matnej bielej farbe, RAL 9016,
madlo v ušľachtilej oceli, priehlbina
vo farbe dverí

Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
ThermoCarbon
Hodnota UD 0,57 W/(m²·K)*

●●

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Hliníkové domové dvere TopComfort
Konštrukcia dverí

Celoplošné presklenia umožňujú maximálny dopad svetla
a odporúčajú sa nielen pre rodinné domy, ale aj pre vstupy
do domov s viacerými rodinami. Veľký výber presklení
s motívom okrem toho poskytuje individuálne možnosti
pri stvárnení dverí. Konštrukcia TopComfort presviedča
vďaka mnohým výhodám:

Dobrá
tepelná izolácia

Hodnota UD do
1,6 W/(m²·K)

[ 1 ] termicky oddelený hliníkový
profil krídla

Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí 1100 × 2100 mm

[ 2 ] termicky oddelený hliníkový
rám dverí s hrúbkou 80 mm
[ 3 ] 2-násobná tesniaca úroveň
s kompletným tesnením po obvode
[ 4 ] Trojité tepelné ochranné sklo (WSG)
s 8 mm bezpečnostným sklom zvonku
a zvnútra

Obrázok v originálnej veľkosti

4

2
1

3
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80 mm

3

Motív 100
Guľové madlo 54, ornamentové
sklo Mastercarré, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
TopComfort
Hodnota UD do 1,6 W/(m²·K)*

●●

Motív 101
Guľové madlo 54, ornamentové
sklo Mastercarré, trojité tepelné
ochranné sklo
Bočný diel
Výplň ornamentovým sklom,
trojité tepelné ochranné sklo
Vyhotovenie dverí
TopComfort
Hodnota UD do 1,6 W/(m²·K)*

●●
Motív 100 v matnej bielej farbe, RAL 9016

Motív 101 v matnej bielej farbe, RAL 9016

Komfort a štýl účinne kombinované
Pre domové dvere TopComfort máte k dispozícii voliteľne osem exkluzívnych
variant madiel.

Voliteľne bez navýšenia ceny

14-1
Ušľachtilá oceľ
so vzorovanou
strednou časťou

14-2
Ušľachtilá
oceľ matná

27-1
Plast biely

92-2
Ušľachtilá oceľ
matná

Voliteľne za príplatok

81-1
Mosadz leštená

38-1
Ušľachtilá oceľ
so vzorovanou
strednou časťou

38-2
Ušľachtilá oceľ
matná

29-1
Mosadz masívna,
brunírovaná

* Veľkosť dverí 1230 × 2180 mm
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Presklenia s motívom

Pre domové dvere TopComfort – motív 100 / 101, bočné diely a nadsvetlík

Dizajnové sklo MG 111
V strede so 7 matovanými
pásmi, vnútri Parsol sivé,
matované s čírymi pásmi
Bočný diel MG 111
V strede so 7 matovanými
pásmi, vnútri Parsol sivé,
matované s čírymi pásmi
Dizajnové sklo MG 112
Zvonku matované s čírym
obdĺžnikom, vnútri Micrograin
(Madras basic)
Bočný diel MG 112
Micrograin (Madras basic)
Dizajnové sklo MG 113
zvonku s 25 matovanými
pásmi, v strede Stopsol sivé,
s matovanými pásmi
Bočný diel MG 113
zvonku s 25 matovanými
pásmi, v strede Stopsol sivé,
s matovanými pásmi
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Dizajnové sklo MG 111
Profil dverí v prednostnej farbe
antracitovo sivá, matná, RAL 7016

Dizajnové sklo MG 112
Profil dverí vo farebnom odtieni
Hörmann CH 607

Dizajnové sklo MG 114
Profil dverí v prednostnej farbe biely
hliník, hodvábne lesklá, RAL 9006

Dizajnové sklo MG 115
Profil dverí v prednostnej farbe
bridlicovo sivá, matná, RAL 7015

S trojitým tepelným
ochranným sklom

Dizajnové sklo MG 114
Zvonku matované so 4 čírymi
kruhmi a 8 čírymi pásmi, vnútri
Stopsol sivé so 4 matovanými
polkruhmi
Bočný diel MG 114
Zvonku matované
so 4 čírymi pásmi
Dizajnové sklo MG 115
Zvonku matované s čírym
obdĺžnikom, vnútri ornament
553 matovaný s 5 čírymi
obdĺžníkmi a 6 jemne
matovanými obdĺžníkmi
Bočný diel MG 115
Zvonku matované
s 5 čírymi pásmi
Dizajnové sklo MG 116
Zvonku s matovanými
obdĺžnikmi, vnútri Reflo
s matovaným kosákovitým
tvarom a s 8 matovanými pásmi
Dizajnové sklo MG 113
Profil dverí v bielej farbe, matná, RAL 9016

Detail dizajnového skla MG 113

Bočný diel MG 116
Zvonku matované
s 8 čírymi pásmi
Dizajnové sklo MG 117
NOVINKA
Zvonku matované s 9 čírymi
pásmi, vnútri Parsol sivé
matované s 9 čírymi pásmi
Bočný diel MG 116
Zvonku matované s 9 čírymi
pásmi, vnútri Parsol sivé
matované

Dizajnové sklo MG 116
Profil dverí vo farebnom odtieni Hörmann CH 703

Dizajnové sklo MG 117 NOVINKA
Profil dverí v bielej farbe, matná, RAL 9016
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Priateľské uvítanie

Viac svetla v chodbe domu vďaka preskleným bočným dielom a nadsvetlíku

Vytváranie vstupov – s bočnými
dielmi a nadsvetlíkmi
Pre reprezentatívny vstup do domu môžete
individuálne stvárniť každý vyobrazený
motív dverí ThermoSafe s bočnými dielmi
a nadsvetlíkmi, resp. s každým motívom dverí
ThermoCarbon s bočnými dielmi. Pôsobivý
a atraktívny celkový vzhľad Vás bude tešiť
po dlhú dobu.
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Domové dvere
s bočným dielom

Domové dvere s dvoma
bočnými dielmi

Domové dvere
s nadsvetlíkom

Domové dvere s 2 bočnými
dielmi a nadsvetlíkom

Motív 75 ThermoSafe
v prednostnej farbe okenná sivá, matná, RAL 7040, s bočnými dielmi

Motív 100 TopComfort s bočnými dielmi a s poštovou schránkou

Ideálne pre domy s viacerými rodinami:
bočné diely s poštovými schránkami
Presne podľa požiadaviek a veľkosti obytného domu Vám Hörmann
poskytne vhodné poštové schránky. Všetky poštové schránky
a medzery na listy obdržíte s tlačidlom zvončeka, spínačom svetla
a otvorom pre hovorové zariadenie, vždy s veľmi kvalitnou clonou
z ušľachtilej ocele a tepelne izolovanou hliníkovou platňou s panelovou
výplňou – na jednoduchú montáž bez nákladných murárskych prác.

Pre 1 byt

Pre 3 byty

Pre 5 bytov
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Individuálne presklenia podľa Vášho želania
Domové dvere sa tak stávajú vašou vizitkou

Individuálne presklenia pre dvere, bočné diely a nadsvetlíky
Každé sklo pôsobí na základe farby, štruktúry a spracovania inak. Preto si môžete celkom podľa želania a osobnej obľuby
zvoliť okrem nami navrhnutých skiel v obrázkoch katalógu, aj iný druh skla pre Vaše nové domové dvere Hörmann alebo
Vaše bočné diely a nadsvetlíky s individuálnymi preskleniami alebo dizajnovými sklami prispôsobiť Vašim domovým
dverám. Prehľad najobľúbenejších druhov skla nájdete na pravej strane. O dobe dodania a cene sa informujte u Vášho
odborného predajcu.
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Float číre / Float matované

Satinato

Stopsol sivé / Stopsol sivé matované

Pave biele

Parsol sivé / Parsol sivé matované

Mastercarré

Chinchilla

Ornament 504

Ornament 553

Micrograin (Madras basic)

Reflo / Reflo matované

Madras silk, leptané
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Úplná rozmanitosť farieb pre Vás

Aby sa domové dvere hodili k Vášmu domovu
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Motív 860 ThermoSafe
v prednostnej farbe matná rubínovo červená, RAL 3003, s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi vo farbe matná okenná sivá, RAL 7040

Matné, hodvábne lesklé a vysokolesklé povrchy

biela vysoko lesklá, RAL 9016

Biely hliník, hodvábne lesklá farba,
RAL 9006

Terakotovo hnedá, matná RAL 8028

Okenná sivá, matná, RAL 7040

Antracitovo sivá, matná, RAL 7016

Bridlicovo sivá, matná, RAL 7015

Vyberte
si z 16 výhodných
prednostných farieb
alebo z mnohých
farieb RAL
Pre farebné stvárnenie Vašich nových
domových dverí máte otvorené všetky
možnosti: môžete si zvoliť mimoriadne
výhodnú bielu farbu, matná, RAL 9016
alebo zo 16 prednostných farieb (pozri
vľavo) za atraktívnu cenu. Vaše dvere
môžete samozrejme obdržať aj vo všetkých
ďalších farebných odtieňoch RAL.
Mnohé signálne farby a farby s perleťovým
efektom obdržíte na požiadanie. Vo firme
Hörmann takto nájdete dvere, ktoré
sa budú presne hodiť pre Váš domov.

Vytvorte si Vaše dvere
farebne zvonku a zvnútra
podľa Vášho želania
Jedľovo zelená, matná, RAL 6009

Machovo zelená, matná, RAL 6005

Rubínovo červená, matná, RAL 3003

Štruktúrované povrchy

NOVINKA

Antracitovo sivá, RAL 7016,
štruktúrovaná

Kamenná sivá, RAL 7030,
štruktúrovaná

Kremenná sivá, RAL 7039,
štruktúrovaná

Krémovo biela, RAL 9001,
štruktúrovaná

Sivý hliník, RAL 9007,
štruktúrovaný

Farebný odtieň Hörmann CH 703 antracit,
štruktúrovaný

Farebný odtieň Hörmann CH 607
gaštanová farba, štruktúrovaná

Zvonku a zvnútra biela
Domové dvere Hörmann v sériovej farbe
matná biela, RAL 9016, sú z vonkajšej
a vnútornej strany matné, s práškovou
povrchovou úpravou.
Zvonku farebné, vnútri biele
Domové dvere Hörmann v 16 prednostných
farbách (pozri vľavo) sú na vonkajšej
strane v prednostnej farbe a na vnútornej
strane sériovo vo farbe matná biela,
RAL 9016, s práškovou povrchovou úpravou.
Zvonku a zvnútra vo farbe podľa výberu
Na želanie obdržíte nové domové dvere
s obojstrannou farebnou povrchovou
úpravou, možné sú aj rôzne kombinácie,
napr. zvonku rubínovo červená a vnútri
bridlicovo sivá.

Je potrebné vyhýbať sa tmavým farbám smerom k slnku
pri hliníkových domových dverách, pretože možný ohyb
krídla môže obmedziť funkčnosť a tesnosť dverí.
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Všetko v rukách

S dizajnom podľa Vašich želaní

Zladené vonkajšie madlá

Vnútorné kľučky s pekným tvarom

Každé domové dvere majú madlo vhodné k motívu. Na želanie
si ale môžete mnohé dvere vybaviť individuálnym madlom.
O rozmanitých možnostiach, dobe dodania a cene sa informujte
u Vášho odborného predajcu.

Štandardne sú všetky dvere ThermoSafe
vybavené hliníkovými vnútornými kľučkami
Rondo vo farbe matná biela, RAL 9016, lakované
vypaľovacím lakom. Voliteľne ich obdržíte
aj v ušľachtilej oceli alebo vo farbe RAL podľa
výberu. Na želanie je možné zakúpiť aj kľučky
z ušľachtilej ocele Caro a Okto.
Dvere ThermoCarbon sú sériovo vybavené
kľučkami z ušľachtilej ocele Caro.

Hliníková kľučka Rondo
vo farbe matná biela, RAL 9016

Kľučka z ušľachtilej ocele Caro

Kľučka z ušľachtilej ocele Okto
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Individuálne kombinácie farieb
Pri exkluzívnych motívoch domových dverí ThermoCarbon môžete úchytovú lištu v jednej rovine
a priehlbinu individuálne prispôsobiť farbe Vašich domových dverí, resp. farbe aplikácie.

Voliteľné kombinácie farieb pre motívy 300, 301, 302, 312

Motív 300
v matnej bielej
farbe, RAL 9016,
úchytová lišta
v matnej bielej
farbe, RAL 9016
a priehlbina
vo farbe dverí

Motív 300
v prednostnej farbe
bridlicovo sivá,
matná, RAL 7015,
úchytová lišta
vo farbe biely
hliník RAL 9006,
priehlbina madla
v prednostnej
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006

Motív 301
vo farebnom odtieni
Hörmann CH 703,
hliníková aplikácia
v prednostnej farbe
rubínovo červená,
matná, RAL 3003,
úchytová lišta
v prednostnej farbe
rubínovo červená,
matná, RAL 3003
a priehlbina vo
farbe dverí

Motív 305
v prednostnej farbe
matná bridlicovo
sivá, RAL 7015,
hliníková aplikácia
v prednostnej
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006, madlo
v ušľachtilej
oceli, priehlbina
v prednostnej
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006

Motív 305
vo farebnom odtieni
Hörmann CH 703,
hliníková aplikácia
v prednostnej
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006, madlo
v ušľachtilej
oceli, priehlbina
vo farbe dverí

Motív 308
v prednostnej farbe
matná bridlicovo
sivá, RAL 7015,
úchytová lišta vo
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006, priehlbina
vo farbe dverí

Motív 308
vo farebnom
odtieni Hörmann
CH 703, úchytová
lišta a priehlbina
v prednostnej farbe
matná rubínovo
červená, RAL 3003

Voliteľné kombinácie farieb pre motívy 304, 305, 306, 314

Motív 304
v matnej bielej
farbe, RAL 9016,
madlo v ušľachtilej
oceli, priehlbina
v prednostnej
farbe biely hliník,
hodvábne lesklá,
RAL 9006

Voliteľné kombinácie farieb pre motív 308

Motív 308
v matnej bielej
farbe, RAL 9016,
úchytová lišta
a priehlbina
v matnej bielej
farbe, RAL 9016
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Na túto bezpečnosť sa môžete spoľahnúť

Domové dvere Hörmann poskytujú sériovo vysokú ochranu pre Váš domov

Najlepšie chránené so sériovým a dodatočným vybavením
Pri téme Bezpečnosť sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu domových dverí Hörmann. Všetky dvere sériovo disponujú
viacnásobným blokovaním a je ich možné okrem toho voliteľne ďalej vybaviť. Dvere ThermoSafe a ThermoCarbon, bočné
diely a nadsvetlíky* obdržíte na želanie s vybavením RC mimoriadne odolným voči vlámaniu.

Bezpečnosť bez optického obmedzenia

Preskúšaná bezpečnosť
znamená dobrý pocit
Je dobré vedieť, že osvedčená bezpečnosť domových
dverí Hörmann ostáva, označenia sú nové: Namiesto
„WK“ pre „trieda odolnosti“ sa teraz používa označenie
„RC“ pre „Resistance Class“. Požiadavky na skúšky
sa pri tom ešte sprísnili. Skúša sa, koľko času potrebuje
potenciálny vlámač na vniknutie do domu a aké nástroje
na to potrebuje. Starostlivo preskúšaná ochrana proti
vlámaniu sa mimochodom odporúča aj technickými
kriminalistickými poradňami. Tam nájdete aj ďalšie
informácie: www.einbruchschutz.polizei-beratung.de

RC 2
Geprüfte
Sicherheit

Voliteľne pre všetky
domové dvere
ThermoCarbon,
ThermoSafe
a TopComfort, bočné
diely a nadsvetlíky*

RC 3
Geprüfte
Sicherheit

Vyššia bezpečnosť v žiadnom prípade neznamená,
že utrpí vzhľad. Voliteľné vyhotovenia RC zahŕňajú
vyhotovenie dverí brániace vlámaniu, okrem iného
so zvláštnymi bezpečnostnými preskleniami.
Dodatočné bezpečnostné vybavenie nie je na Vašich
dverách poznať. To je značková kvalita Hörmann!

Voliteľne pre všetky
domové dvere
ThermoSafe
a ThermoCarbon,
bočné diely
a nadsvetlíky*

RC 4
Geprüfte
Sicherheit

Voliteľne pre všetky
domové dvere
ThermoCarbon
možnosť dodania
od zimy 2014

možnosť dodania
od jesene 2014
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* Nadsvetlíky iba pri
vyhotovení ThermoSafe
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S istotou dobre vybavený

Varianty automatických zámkov pre vyššiu bezpečnosť a komfort

Automatický zámok S5 Automatik

Pre domové dvere ThermoSafe s 5-násobným blokovaním
Blokovací zámok so západkou s mechanickým samočinným
blokovaním obdržíte voliteľne bez navýšenia ceny pre Vaše
domové dvere ThermoSafe: ak dvere zapadnú do zámku,
automaticky sa vysunú 4 západky a bezpečne uzatvoria domové
dvere. Dodatočne je možné dvere zabezpečiť pomocou ďalšej
západky nad zámkom.

Automatický zámok S7 Automatik

Pre domové dvere ThermoCarbon so 7-násobným blokovaním
Všetky domové dvere ThermoCarbon môžete voliteľne bez
navýšenia ceny vybaviť blokovacím zámkom so západkou so
7 západkami, ktoré sa automaticky vysunú pri zatváraní dverí.
Dodatočne je možné dvere zabezpečiť pomocou ďalšej západky.

Automatický zámok S5 / S7 Comfort Connect
Pri zámku S5 / S7 Comfort Connect sa domové dvere automaticky
blokujú ako pri S5 / S7 Automatik prostredníctvom západky. Dodatočný
elektromotor umožňuje odblokovanie dverí prostredníctvom externých
ovládacích prvkov, ako napr. sken prstu, kódovací spínač alebo ručný
vysielač (pozri pravu stranu). Pomocou inovatívnej kontaktnej lišty
HOE Connect sa bezkáblovo prenášajú prúdové a dátové signály
z rámu dverí na krídlo dverí. Výhoda: už žiadny rušivý kábel!
Pre domové dvere ThermoSafe obdržíte aj zámok S5 Comfort,
pri ktorom sa elektrické a dátové signály prenášajú z rámu dverí
na krídlo dverí prostredníctvom kábla vo falci dverí.
Automatický zámok S5 / S7 Comfort Connect je predpripravený
na pripojenie na tlačidlo, resp. existujúcu domovú telefónnu stanicu.
Takto môžete pohodlne stlačením tlačidla otvoriť Vaše domové dvere
napr. z horného poschodia. Tým sa tento variant hodí aj pre domy
pre viac rodín.

S5 / S7 Comfort – otvorenie
dverí stlačením tlačidla
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Veľmi praktické: HOE Connect

Domové dvere ThermoSafe s 5-násobným automatickým zámkom S5
Domové dvere ThermoCarbon so 7-násobným automatickým zámkom S7

Postupne vyšší komfort ovládania
Automatický zámok S5 / S7 Comfort Connect obdržíte aj v ďalších
komfortných vybaveniach, pomocou ktorých môžete Vaše domové
dvere pohodlne odblokovať prostredníctvom odtlačku prsta, zadaním
kódu alebo rádiovým signálom. Domové dvere môžete samozrejme
aj naďalej otvárať pomocou kľúča.

Automatický zámok S5 / S7 Scan
Otvorte si domové dvere Vašim odtlačkom prsta. Skener prstov
rozpozná až 100 odtlačkov prstov a môže sa naučiť jednoducho
bez počítača.

S5 / S7 Scan – otvorenie dverí pomocou Vášho odtlačku prsta

Automatický zámok S5 / S7 Code
Zadajte jednoducho Váš osobný bezpečnostný kód a otvorte
si tak Vaše domové dvere zvonku.

Automatický zámok S5 / S7 Funk
Vaše domové dvere otvoríte pohodlne a bezpečne pomocou ručného
vysielača HSE 2 BS. Novo vyvinutý a extrémne bezpečný rádiový
systém BiSecur Vám zaručuje, že žiadna cudzia osoba nedokáže
skopírovať Váš rádiový signál. Okrem toho môžete pomocou toho
istého ručného vysielača ovládať aj Vašu garážovú a vjazdovú bránu
Hörmann. Rádiové ovládanie S5 / S7 Funk je možné dodatočne
nainštalovať aj pre komfortné balíky S5 / S7 Scan a S5 Code.

Ručný vysielač HSE 2 BS
obdržíte sériovo pri domových
dverách ThermoSafe s čiernym
vysoko lesklým povrchom [ 1 ]
alebo pri domových dverách
ThermoCarbon so vzhľadom
karbónu [ 2 ].
[1]

[2]

Kompatibilné riešenia pohonov od európskej jednotky

S5 / S7 s rádiovým signálom – otvorenie dverí prostredníctvom
rádiového signálu BiSecur (Obrázok zobrazuje kombináciu
s automatickým zámkom S5 / S7 Code)

TIP:
Automatické zámky S5 / S7 sú testované
a certifikované zväzom VDS. To znamená:
samoblokovacie domové dvere sa v prípade
vlámania považujú za uzamknuté a Vaše
nároky voči Vášmu poisteniu domácnosti
ostávajú zachované.

Hörmann BiSecur
Moderný rádiový systém pre pohony
garážových a vjazdových brán

Pohony garážových
a vjazdových brán

S5 / S7 Code – otvorenie dverí zadaním kódu

Ďalšie informácie a ďalšie rádiové príslušenstvo
BiSecur nájdete v brožúre Pohony garážových
a vjazdových brán.
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Dobre premyslené: striešky Hörmann
Pekný vzhľad a ochrana v každom počasí

Motív 105
Strieška z ušľachtilej ocele,
vrátane akrylového skla,
rozmery 1600 × 900 mm
(rozmery 2000 × 1000 mm).
Bočná clona z ušľachtilej
ocele, presklenie ako
jednovrstvové bezpečnostné
sklo, výška 2000 mm,
hĺbka 900 mm
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Motív 405
Hliníková strieška v bielej farbe RAL 9016, vrátane
akrylového skla, rozmery 2000 × 1000 mm

Motív 505
Hliníková strieška v bielej farbe RAL 9016, vrátane
akrylového skla, rozmery 2000 × 1000 mm

Motív 605
Hliníková strieška v bielej farbe RAL 9016, vrátane
akrylového skla, rozmery 2000 × 1000 mm

Motív 605
Hliníková strieška vo farebnom odtieni
Hörmann CH 703, vrátane akrylového skla,
rozmery 2000 × 1000 mm
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Genk NV, Belgicko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané

POHONY

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi
výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou

PRIEMYSELNÉ BRÁNY
NAKLADACIA TECHNIKA
DVERE

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

ZÁRUBNE
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v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom

www.hoermann.com

sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho

Partner slovenského futbalu

